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Ինտեգրացիոն գործընթացներն արդի ժամանակաշրջանի քա-

ղաքական և տնտեսական հիմնական միտումներից են։ Այդ հա-

մատեքստում պատահական չէ, որ 2013թ. ՀՀ նախագահը հայ-

տարարեց ՌԴ, Ղազախստանի և Բելառուսի կազմավորած 

Մաքսային միությանն (ՄՄ) անդամակցելու ՀՀ պատրաստա-

կամության մասին, իսկ 2014թ. հոկտեմբերին Մինսկում ստո-

րագրվեց այդ միության իրավահաջորդ Եվրասիական տնտե-

սական միությանը (ԵՏՄ) Հայաստանի միանալու որոշումը։ 

Հայտնի է նաև, որ ՀՀ-ն բանակցություններ է վարել Եվրոպա-

կան միության (ԵՄ) հետ ասոցացման պայմանագրի շուրջ, սա-

կայն ներկայումս ԵՄ-ՀՀ համագործակցության խնդիրները, 

պահպանելով իրենց քաղաքական և տնտեսական հրատա-

պությունը, ընթանում են բանակցային այլ ձևաչափերով։ 

Նման իրավիճակում խիստ կարևոր են հանրային քննար-

կումները՝ հասկանալու և ճշգրտելու համար Հայաստանի աշ-

խարհաքաղաքական տեսլականի շուրջ եղած պատկերացում-

ները և հիմնական ուղղվածությունները։ Ինչպես վկայում են սո-

ցիոլոգիական հարցումները, ՀՀ հանրության գերակշռող մասը 

կողմ է արտահայտվել ՄՄ-ին և ԵՏՄ-ին ինտեգրվելու որոշմանը1։ 

1 Ս.Մանուկյան, Գ.Հարությունյան, Ա.Սաֆարյան, «Հայաստանի հասարակության 
վերաբերմունքը Եվրասիական և Եվրոպական ինտեգրմանը», Սոցիոլոգիական հե-
տազոտություն, 5-11 հոկտեմբերի 2013թ., Երևան (ռուսերեն), http://www.noravank. 
am/upload/pdf/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE.pdf  



8  
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Միևնույն ժամանակ, ունենալով մեծաթիվ Սփյուռք և ձգտելով 

մեր հայրենակիցների հետ կապերի ամրացմանը՝ խիստ ակ-

տուալացել է ՀՀ աշխարհաքաղաքական նախապատվություննե-

րի մասին հայության տարբեր հատվածների դիրքորոշումների՝ 

հնարավորինս իրազեկման խնդիրը։ Հասկանալի պատճառներով 

Սփյուռքում լայնածավալ սոցիոլոգիական հարցումներ 

իրականացնելը (ինչն, ի դեպ, շատ ցանկալի է և գուցե հնարավոր 

է ապագայում) կապված է լուրջ և ներկայումս, ցավոք, անհաղ-

թահարելի դժվարությունների հետ։ Այդ պատճառով ներկա-

յացվող հետազոտությունում իրականացվել է ընդամենը Սփյուռ-

քի ԶԼՄ որոշ հատվածի, ինչպես նաև առանձին փորձագետների 

կարծիքների ուսումնասիրություն։ 

Ինչպես հայտնի է, ՄՄ-ին անդամակցելու շուրջ ՀՀ որո-

շումն ունեցավ բազմաթիվ մեդիա-արձագանքներ Հայաստա-

նում, որոնք ներառում էին քննարկումներ այդ որոշումը պայ-

մանավորող փաստարկների և հեռանկարում հնարավոր 

հետևանքների շուրջ1։ ՀՀ ինտեգրման գործընթացների լուսա-

բանման համատեքստում սփյուռքյան լրատվամիջոցներում ևս 

բարձրաձայնվեցին նշված խնդիրները, ինչպես նաև մի շարք այլ 

կարևոր թեմաներ։ Սփյուռքի զանգվածային լրատվամիջոցնե-

րում ՀՀ ինտեգրման գործընթացների հետ անմիջական կապ 

ունեցող հոդվածների, շրջանառվող գաղափարների, իդեոլո-

գեմների (գաղափարականացված կոնստրուկտների2), դրանց 

1 Ա.Մանուսյան, Դ.Գալստյան, Լ.Հակոբյան, Ա.Ժամակոչյան, «Մաքսային միությա-
նը ՀՀ անդամակցությունը մեդիա-լուսաբանման մեջ», 2014թ., «21 ԴԱՐ», #4,  
http://noravank.am/upload/pdf/6.Arpi_Manusyan_21_DAR_04_2014.pdf 
2 Իդեոլոգեմ հասկացության սահմանման, ինչպես նաև ուսումնասիրման համար 
հիմնվել ենք մեր առավել վաղ կատարած ուսումնասիրության մեթոդաբանու-
թյան վրա (տե՛ս «Իդեոլոգեմները ՀՀ տեղեկատվական տարածքում», գլխ. խմբ.՝ 
Գ.Հարությունյան, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2013)։ 
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իմաստավորումների ուսումնասիրման նպատակով դիտարկել 

ենք Սփյուռքի մեդիա-դիսկուրսը։ Միաժամանակ իրականաց-

րել ենք հեռակա հարցումներ Սփյուռքի տարբեր աշխարհա-

գրական հատվածներում գործող մտավորականների և թեմային 

առնչվող փորձագետների հետ։ 

Հետազոտության առաջին բաժնում ներկայացված են 

մեթոդաբանությունը, խնդիրները և նպատակները։ Երկրորդ 

բաժինը նվիրված է Հայաստանի հետ Սփյուռքի մտավոր, սո-

ցիալական, տնտեսական, քաղաքական և ինֆորմացիոն կապե-

րին, առկա քաղաքական գործընթացների շուրջ Սփյուռքի 

ներգրավվածության աստիճանի գնահատականներին։ 

Երրորդից յոթերորդ բաժիններում ամփոփվել և վերլուծվել 

են Սփյուռքի հետազոտված լրատվամիջոցների բովանդակու-

թյան մեջ առկա գաղափարականացված կոնստրուկտները 

(իդեոլոգեմները), դրանց նկատմամբ հուզական երանգավոր-

ման՝ վերաբերմունքի քանակական համամասնությունները, 

որակական բնութագրիչները և լրատվամիջոցների կողմից 

դրանց իմաստավորումները։ Մասնավորապես, առանձին բա-

ժիններով դիտարկվում են «Մաքսային միություն», «Եվրասիա-

կան միություն», «Ռուսաստան», «Եվրամիություն», «Հայաս-

տան» իդեոլոգեմները և դրանց իմաստավորումները ՀՀ ինտե-

գրացիոն գործընթացի համատեքստում։ ՀՀ ինտեգրացիոն գործ-

ընթացը պայմանավորող գործոնները, անդամակցության և 

չանդամակցության հետևանքները և արժեքային գաղափարնե-

րը ներկայացված են ութերորդ բաժնում։ 

Իններորդ բաժնում վերլուծված են հետազոտության առան-

ձին մաս կազմող փորձագիտական գնահատականները Հայաս-
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տանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների, ՄՄ/ԵԱՄ-ին 

անդամակցելու և ապագա հեռանկարներ ունենալու շուրջ։  

Վերջին բաժնում ամփոփված և ընդհանրացված կերպով 

ներկայացվում են հետազոտության արդյունքները։ Այստեղ նե-

րառված են նաև որոշակի դիտարկումներ հետազոտական հիմ-

նական ժամանակահատվածից հետո տեղի ունեցող սփյուռքյան 

մեդիա-դիսկուրսի ուղղվածությունների շուրջ։ Դրանք «Նոր մի-

տումներ» ենթախորագրի ներքո ներկայացնում են նույն ԶԼՄ-ի՝ 

2014թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների մեդիա-դիսկուրսի էքս-

պրես՝ որակական վերլուծությունից դուրս բերված մեր դիտար-

կումները։  

Հեղինակներն իրենց խորին շնորհակալությունն են հայտ-

նում նախագծի շրջանակներում համագործակցած, Սփյուռքի 

տարբեր հատվածները ներկայացնող բոլոր այն 20 փորձագետ-

ներին, ովքեր տրամադրեցին իրենց պատկերացումները հետա-

քրքրող հարցերի մասին։ Ցավոք, ելնելով հետազոտությունում 

կիրառված մեթոդիկայի առանձնահատկություններից՝ այստեղ 

մենք չենք կարող նշել նրանց անունները։  

Ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել նաև «Նորա-

վանք» հիմնադրամի մեր գործընկերներին՝ Արեստակես Սիմա-

վորյանին և Սևակ Սարուխանյանին, որոնք աջակցություն ցու-

ցաբերեցին հարցվող փորձագետներին գտնելու և նրանց հետ 

կապեր հաստատելու գործում։ 

Առանձնահատուկ շնորհակալ ենք ՀՀ Սփյուռքի նախա-

րարությանն այս նախագիծը նախաձեռնելու և աջակցության 

համար։ Հարկ ենք համարում շեշտել, որ ՍՆ հետևողական, հա-
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մալիր և ստեղծագործ աշխատանքը Սփյուռքի վերաբերյալ հայ-

կական հանրության պատկերացումների ձևավորման և հստա-

կեցման ուղղությամբ մեր իրողությունների համատեքստում 

կարելի է գնահատել որպես աննախադեպ երևույթ։ 

  

Գագիկ Հարությունյան, 

գիտական խմբագիր, 

«Նորավանք» ԳԿՀ տնօրեն 
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1. Ðºî²¼àîàôÂÚ²Ü Üä²î²ÎÜºðÀ  
ºì ÎÆð²èì²Ì ØºÂà¸ÜºðÀ 

 
 
 

Հետազոտության նպատակներն են.  

 Հնարավորինս ուսումնասիրել Սփյուռքի լրատվամիջոց-

ներում ՀՀ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ առ-

կա դիրքորոշումները և պատկերացումներն ինտեգրա-

ցիոն գործընթացների մասին, ինչպես նաև Հայաստանի 

ապագայի վերաբերյալ ընկալումներն ու ակնկալիքները և 

դրանց հնարավոր հետևանքները Սփյուռքի համար։ 

 Հնարավորինս ուսումնասիրել Սփյուռքի տարբեր հատ-

վածներում գործունեություն ծավալող փորձագետների 

(հիմնականում՝ հասարակագետներ, տեղեկատվական 

ոլորտի փորձագետներ), ինչպես նաև համայնքային կյան-

քում նշանակալի դերակատարում ունեցող անձանց տե-

սակետները, գնահատականներն ինտեգրացիոն գործըն-

թացների վերաբերյալ։  

 

Նման հարցադրումները թույլ են տվել որոշակի պատկե-

րացումներ կազմել, թե ընդհանուր առմամբ Սփյուռքի լրատվա-

միջոցներն ինչպես են վերլուծում ՀՀ ներկայիս արտաքին քա-

ղաքականությունը, ինչ հեռանկարներ են տեսնում ՀՀ ապագա-

յի և Սփյուռքի հետ կապերի, հնարավոր ազդեցությունների հա-
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մար։ Ի լրումն՝ Սփյուռքը ներկայացնող փորձագետների գնա-

հատականների վերհանումն այս գործընթացների շուրջ հնա-

րավորություն է տալիս դիտարկել արդի հայկական Սփյուռքի 

մտավոր շրջանակների և ներհայաստանյան իրականության 

միջև եղած կապերն ու արձագանքները։ 

Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար հետազոտու-

թյունում առաջադրվել են մի քանի առանցքային խնդիրներ.  

1. Վերհանել Սփյուռքի լրատվամիջոցներով տարածվող գա-

ղափարները ՀՀ արտաքին քաղաքականության և ին-

տեգրացիոն հնարավորությունների վերաբերյալ։ 

2. Վերհանել Սփյուռքի լրատվամիջոցների կողմից ՄՄ-ին ՀՀ 

անդամակցությանը և այդ համատեքստում՝ Ռուսաստա-

նին տրվող գնահատականները։ 

3. Վերհանել ԶԼՄ-ի կողմից Եվրամիությանը տրվող գնահա-

տականները։ 

4. Սփյուռքի փորձագիտական շրջանակների ներկայացու-

ցիչների գնահատականները ՀՀ աշխարհաքաղաքական 

կողմնորոշումներին։ 

 

Հետազոտությունում կիրառված մեթոդների 
նկարագրությունը  

Որպես ուսումնասիրության հիմնական մեթոդներ համադրա-

բար կիրառվել են կոնտենտ (բովանդակության) վերլուծության 

և հեռակա փորձագիտական հարցման մեթոդները։  

Սփյուռքի մեդիա-տեքստերի բովանդակության վերլուծու-

թյան հիմնական նպատակն էր յուրաքանչյուր մեդիայի կողմից 

տարածվող գաղափարների, դիրքորոշումների գերակայության 
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չափումը և դրանց կիրառման համատեքստերը։ Վերլուծության 

առարկան առանձին գաղափարների ցուցանիշն է քաղաքական 

մեդիա-տեքստերում։ Այդպիսի գաղափարական կոնստրուկտնե-

րը հետազոտության շրջանակներում անվանվել են «իդեոլոգեմ-

ներ», որոնք սահմանվում են իբրև «գաղափարախոսական 

ուղերձ կրող միավորներ, որոնք ճանաչելի են որպես ամրագր-

ված բառ կամ արտահայտություն, ունեն հուզա-արժեքային աս-

պեկտ, հանդես են գալիս բնորոշ համատեքստում կամ ասոցիա-

տիվ կերպով առաջ են բերում անհրաժեշտ համատեքստեր: Այս-

պիսով, իդեոլոգեմը խտացնում է որոշակի ասելիք և դրա «կարճ 

անվանումն» է հանդիսանում։ Հետազոտության ընթացքում դի-

տարկվել են, մասնավորապես, «Հայաստան, Ռուսաստան, 

Եվրամիություն, Եվրասիական միություն, Մաքսային միություն» 

իդեոլոգեմները։ Կոնտենտ վերլուծության վերլուծական և հաշ-

վարկման միավոր է հանդիսացել մեկ ամբողջական մեդիա-

տեքստը կամ հոդվածը։ Քանակական տվյալները վերլուծվել են 

SPSS (Statistical Package for Social Science) ծրագրի միջոցով՝ 

համադրվելով որակական վերլուծության տեխնիկաներով։ 

Հետազոտության առաջին մասի օբյեկտը Սփյուռքի 

ավանդական և էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն են։ Հետազո-

տության ժամանակահատված է ընտրվել 2013թ. սեպտեմբեր-

դեկտեմբերը, ինչը պայմանավորված է ինտեգրացիոն գործըն-

թացների քաղաքական ժամանակացույցով։  

ԶԼՄ ընտրության առաջին փուլն իրականացրել ենք՝ դի-

տարկելով 350 անվանական լրատվամիջոց, որոնցից տպագիր 

կամ էլեկտրոնային տարբերակով մեզ հասանելի է դարձել 43-ը: 
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Երկրորդ փուլում առանձնացրել ենք մեր ուսումնասիրության 

համար անհրաժեշտ թեմատիկ հոդվածներ պարունակող 

լրատվամիջոցները. դրանք կազմել են 27 միավոր։ Երրորդ՝ վեր-

ջին փուլում առանձնացրել ենք բոլոր այն լրատվամիջոցները, 

որոնք առնվազն 1 սեփական հոդված են ունեցել հետազոտու-

թյան թեմայի շուրջ (բաց են թողնվել թեմայի շուրջ կարծիքների 

բացակայությամբ զուտ տեղեկատվական լրահոս տրամադրող-

ները և բացառապես այլ ԶԼՄ-ի նյութեր վերատպողները)։ Ար-

դյունքում՝ ընտրվել է ընդամենը 18 ԶԼՄ, որոնք էլ ենթարկվել են 

կոնտենտ անալիզի (ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 1.1-ում)։  

Հայաստանի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումների 

շուրջ փորձագիտական կարծիքի ուսումնասիրությունն իրա-

կանացվել է հեռակա՝ առցանց նամակագրության միջոցով և 

կիսաստանդարտացված հարցաթերթի օգնությամբ (բաց հար-

ցերը հետագայում փակվել են և մշակվել որպես քանակական 

տվյալներ)։ Ուղարկվել է ավելի քան 450 հարցաթերթ, և ստաց-

վել է ընդամենը 20 պատասխան՝ 4,4%, ինչը պետք է ընդունել 

որպես մտահոգիչ իրողություն։ Հարցումներն իրականացվել են 

Սփյուռքի տարբեր հատվածների (ըստ հետագա խմբավորման՝ 

արևմտյան երկրների և ՌԴ-ի) հասարակագետ փորձագետների 

և համայնքի ներկայացուցչական գործիչների հետ։ 

Հետազոտական նախագիծը բաղկացած է եղել նախա-

պատրաստական, դաշտային և վերլուծական փուլերից, որոնք 

ներառել են հետևյալ գործողությունները. 

 Սփյուռքի ԶԼՄ դաշտի նախնական ուսումնասիրություն 

 Կոնտենտ վերլուծության գործիքի մշակում 
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 Կոնկրետ դիտարկման ենթակա ԶԼՄ-ի և մեդիա-

տեքստերի առանձնացում (նախապես դիտարկված շուրջ 

350 ԶԼՄ-ից՝ 18-ը) 

 Ընտրված ԶԼՄ-ի դիտարկում, թեմատիկ հոդվածների 

առանձնացում և կոդավորում 

 Փորձագիտական հարցաթերթի մշակում 

 Հեռակա փորձագիտական հարցումներ 

 Տվյալների վերլուծություն։ 
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2. Ð²Ú²êî²Ü ºì êöÚàôèø.  
Î²äºðÆ ÊÜ¸ÆðÀ  

 
 
 

Ժամանակակից լրատվամիջոցները, Հայաստանի և Սփյուռքի 

տարբեր հատվածների միջև կապերի հաստատման միջոց-գոր-

ծոն լինելով հանդերձ, ինքնին արտացոլում են այդ կապերը, 

հանդիսանում դրանց առկայության ցուցանիշ՝ միաժամանակ 

բովանդակության առումով արտահայտում եղած կապերի 

բնույթը։ Սփյուռքի ԶԼՄ-ը ցուցակագրվում և ուսումնասիրվում 

էին նաև նախկինում՝ հիմնանպատակ ունենալով բացահայտել 

Երկրորդ հանրապետության նկատմամբ առկա բարյացակա-

մության աստիճանը և տրամադրությունները1։ Այժմ՝ Հայաստա-

նի Երրորդ հանրապետության ժամանակաշրջանում, հետազո-

տողներին հետաքրքրում է ոչ միայն սփյուռքյան կառույցների և 

պարբերականների լոյալության աստիճանը Հայրենիքի նկատ-

մամբ, այլև հայապահպանության միտումները, Հայաստանի 

հետ Սփյուռքի մտավոր, սոցիալական, տնտեսական և քաղա-

քական կապերը, առկա քաղաքական գործընթացների շուրջ 

դիրքորոշումները, դրանցում Սփյուռքի ներգրավվածության 

աստիճանը և այլն։  

Օրինակ, ֆրանսիացի սոցիոլոգ Լորանս Ռիտտերը, անդ-

րադառնալով Հայաստան-Սփյուռք երկխոսությանը, նշում է, որ 

1 Բաբլոյան Մ.Ա. (1962), Ժամանակակից սփյուռքահայ մամուլը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղե-

կագիր հասարակական գիտությունների, № 11, էջ 89-96, http://basss.asj-oa.am/2236։  
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էլեկտրոնային մամուլի, սոցիալական ցանցերի առկայությունն 

էապես փոխել է Սփյուռք-Հայաստան կապի որակը. «Իրավիճա-

կը սկսում է փոխվել էլեկտրոնային լրատվամիջոցների շնոր-

հիվ. Հայաստանը Սփյուռքին հասանելի է դառնում կայքերի, 

բլոգների, սոցիալական ցանցերի միջոցով... Հետզհետե ավելի 

անհնար է դառնում, որ անտեղյակ լինեն, թե ինչ է տեղի ունե-

նում Երևանում, Մոսկվայում և կամ Լոս Անջելեսում: Հայկա-

կան սփյուռքերն այժմ միմյանց հետ ցանցով կապված են, իսկ 

Հայաստանի հետ կապը նշանակալիորեն փոխվել է: Հավելենք 

նաև, որ դրանում մեծ է ավանդական սփյուռքում հայտնված 

հայաստանցիների դերը»1։ Չնայած տեղեկատվության հասանե-

լիությանը՝ հետազոտողը գտնում է, որ «դասական» սփյուռքը 

քիչ է խառնվում հայաստանյան քաղաքական կյանքին՝ նախ-

ընտրելով շարունակել կենտրոնանալ բարեսիրական աջակցու-

թյան վրա: Հասկանալի պատճառներով, միայն Հայաստանից 

արտագաղթածներն են, ըստ էության, ակտիվություն ցուցաբե-

րում երկրի քաղաքականության հարցում»:  

Այս մասին է վկայում նաև մեր կատարած ուսումնասիրու-

թյունը։ Այսպես, հետազոտության նախապատրաստական փու-

լում կոնկրետ դիտարկվել է շուրջ 350 ԶԼՄ, համաձայն մեր 

ուսումնասիրության թեմայի առկայության չափանիշի, առանձ-

նացվել են 18-ը, որոնք այս կամ այն չափով անդրադառնում էին 

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանն ու ինտեգրման 

գործընթացներին։ Իսկ հետագա ուսումնասիրությունը բացահայ-

1 Լորանս Ռիտտեր, «Հայկական ինքնությունը սփյուռքում. Արդիականության և 

հայապահպանման միջև», http://repairfuture.net/index.php/hy/identity-standpoint-of

-armenian-diaspora-ar/armenian-identity-in-the-diaspora-between-modernity-and-

preservation-armenian  
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տեց, որ ընտրված ԶԼՄ-ում գերակշռում են հայաստանյան մե-

դիայի նյութերի վերատպումները՝ շատ հաճախ առանց որևէ սե-

փական կարծիքի կամ միջամտության (տե՛ս Աղյուսակ 2.1)։ Էլեկ-

տրոնային որոշ հայտնի պարբերականների դեպքում դրան նույն-

իսկ տրված է տեխնիկական լուծում. այդ վերատպումներն ան-

գամ ընտրված և մշակված չեն, այլ կատարվում են ինտերնետա-

յին ավտոմատ տեխնոլոգիաներով։ Այդպիսի պրակտիկա են վա-

րում, օրինակ, «Еркрамас»-ը, «Analitikaua.net»-ը, «Արաքս» 

շաբաթաթերթը։ 

Աղյուսակ 2.1.  
Սփյուռքի ԶԼՄ-ում ամենից հաճախ վերատպվող  
լրատվամիջոցները և գործակալությունները 1 

News.am 22,9% 

Новости-Армения 9,5% 

Panorama.am 9,2% 

Azatutyun.am 7,2% 

1in.am 7,0% 

Tert.am 5,5% 

Lragir.am 5,2% 

ИА REGNUM 4,6% 

PanArmenian.net 3,6% 

Голос Армении 1,8% 

Arka.am 1,7% 

РИА Новости 1,6% 

Арменпресс 1,5% 

Այլ աղբյուրներ 18,8% 

Ընդամենը 100% 

1 Ցանկում առկա են նաև ՌԴ լրատվամիջոցներ և գործակալություններ, որոնք 

գրասենյակներ ունեն հետխորհրդային տարածքի որոշ երկրներում, այդ թվում 

Հայաստանում։ 
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Ուստի, կարող ենք արձանագրել, որ համաձայն մեր ստա-

ցած տվյալների, Սփյուռքը ՀՀ ինտեգրման գործընթացների 

շուրջ մեդիա-քննարկումների խնդրում առանձնապես ակտիվ 

չէ և ավելի շուտ հակված է արտացոլել հայաստանյան մեդիա-

դիսկուրսը։ Սա թույլ է տալիս եզրակացնել, որ մեր ուսումնասի-

րած նյութերը վկայում են այն մասին, որ ՀՀ աշխարհաքաղա-

քական կողմնորոշումների շուրջ ավանդական, ինչպես նաև 

նոր Սփյուռքի կողմից արտահայտված տեսանկյունը գերակա-

յող չէ, այլ ավելի հաճախ ազդված է Հայաստանից ստացվող տե-

ղեկատվական հոսանքներից։ Սակայն կան նաև առավելապես 

սեփական դիրքորոշումներով հանդես եկող մեդիա-հարթակ-

ներ, որտեղ արտահայտվում են Սփյուռքի գործիչների կարծիք-

ներն ու մտահոգությունները։ Այդպիսիք են, օրինակ, «Ալիք»-ը, 

«Ноев Ковчег»-ը, «Asbarez»-ը։ 

Բացի այդ, սփյուռքահայ գիտական շրջանակների ներկա-

յացուցիչները և փորձագետները ևս ունեն սեփական ասելիք, 

ինչը մենք բացահայտեցինք մեր հեռակա հարցումների միջոցով, 

որոնք ներկայացված են հետազոտության հաջորդ բաժիններում։ 
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3. êöÚàôèø²Ð²Ú Ø²ØàôÈÆ 
ä²îÎºð²òàôØÜºðÀ Ø²øê²ÚÆÜ  

ØÆàôÂÚ²Ü ºì ÐÐ-ØØ  
Ð²ð²´ºðàôÂÚàôÜÜºðÆ ìºð²´ºðÚ²È 

 
 
 

Այս բաժնում կդիտարկվեն սփյուռքյան մեդիա-դիսկուրսում 

Մաքսային միության՝ որպես գաղափարական միավորի, հուզա-

արժեքային ասպեկտները, հանդես գալու համատեքստերը, ՄՄ-

ին անդամակցելու ՀՀ որոշմանը սատարող և ընդդիմացող փաս-

տարկները, ՄՄ խնդրականության, անդամակցելու և չանդա-

մակցելու դեպքում հնարավոր հետևանքների քննարկումները։ 

 

«Մաքսային միությունը» որպես իդեոլոգեմ 

Սփյուռքյան ԶԼՄ-ում Մաքսային միությանը ՀՀ անդամակցելու 

որոշման թեմայով ծավալված քննարկումները շատ դեպքերում 

հիմնվում էին լրատվամիջոցներում ինտեգրացիոն գործընթաց-

ների շուրջ ՀՀ մեդիայի լուսաբանման վրա։ Դիտարկումներն ար-

վել են ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմերի շուրջ, 

Մաքսային միության՝ որպես հեռանկարային կամ անորոշ 

ապագայով կառույցի, որպես ՀՀ ազգային շահերին համապա-

տասխանության, ՀՀ տնտեսական, էներգետիկ ոլորտների և ան-

վտանգության հարցերի վրա ազդեցության տեսանկյուններից։ 

Մաքսային միություն իդեոլոգեմը մեդիա-տեքստերում, 

որպես կանոն, կառուցվում է ոչ իբրև անդամների կամ հավա-
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սարազոր սուբյեկտների միավորում հանդիսացող միության 

գաղափար, այլ ուղղակիորեն ասոցացվում է Ռուսաստանի, 

հաճախ նաև Պուտինի անձի հետ. «Այս միութեան ստեղծման 

հետեւում կանգնած է Ռուսաստանը, իսկ ջատագովը անձամբ 

նախագահ Վլատիմիր Փութինն է...» («Ազդակ» օրաթերթ, «Ռու-

սաստանի ճնշման տակ. Հայաստանը կանգնեց պարտադրուած 

ընտրութեան առաջ», 09.09.2013 (Մաքսային միությանը տրվող 

բոլոր բնորոշումները տե՛ս Աղյուսակ 3.1-ում)։ Այն ներկայաց-

վում է որպես Ռուսաստանի նախաձեռնած աշխարհաքաղա-

քական ծրագրի առաջին քայլ, որը ծառայելու է Ռուսաստանի 

շահերին («ТС является не экономическим, а сугубо геополити-

ческим проектом, отвечающим исключительно интересам Рос-

сии», «Ноев Ковчег», «Армения у порога Таможенного союза», 

16.11.2013)։ Հատկանշական է, որ Մաքսային միություն իդեոլո-

գեմի այսպիսի իմաստային կառուցակցումը տեղի է ունենում 

գրեթե բոլոր աղբյուրների կողմից, ինչը, փաստորեն, կախված 

չէ քաղաքական կառույցի հանդեպ դրական, ջատագովական, 

թե բացասական, քննադատական տեսանկյունից։ 

Աղյուսակ 3.1.  
«Մաքսային միության» բնորոշումներ 

Ռուսաստանի կողմից աշխարհաքաղաքական նոր բևեռ ստեղծելու նա-
խաձեռնություն («Գանձասար» շաբաթաթերթ, Հայաստանի Ազգային 

ժողովին մէջ քաղաքական ուժերը կը շարունակեն լուսարձակի տակ 

բերել Մաքսային միութեան Հայաստանի անդամակցութեան խնդիրը, 

19.09.2013)։ 

Այս միութեան ստեղծման հետեւում կանգնած է Ռուսաստանը, իսկ ջա-
տագովը անձամբ նախագահ Վլատիմիր Փութինն է («Ազդակ» օրաթերթ, 

Ռուսաստանի ճնշման տակ. Հայաստանը կանգնեց պարտադրուած 

ընտրութեան առաջ, 09.09.2013)։ 
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Ընդհանուր առմամբ, սփյուռքյան մեդիա-դիսկուրսում 

Մաքսային միության՝ որպես իդեոլոգեմի կիրառման հիմ-

նական հուզական երանգավորումը հավասարակշռվածն է 

(44,2%), երկրորդ տեղում է դրական երանգավորումը է՝ 31,6% 

(տե՛ս Աղյուսակ 3.2)։ Դրական երանգավորմամբ տեքստերը 

հիմնականում վերաբերում են ոչ այնքան կոնկրետ Մաքսային 

միության՝ որպես կառույցի ներկային, որքան այն դրական 

հնարավորություններին, որոնք կընձեռի ՄՄ-ին ՀՀ անդամակ-

 Նախկին Խորհրդային Միութեան անդամ երկիրները տարածաշրջանա-
յին միաւորման նորօրեայ տարազով մը համախմբելու Ռուսիոյ քաղա-
քական նախաձեռնութիւնը («Asbarez», Անկախութեան պահպանման 

բաց եւ առաջնային օրակարգը, 20.09.2013)։ 

Նոր կայսերական ծրագիր ( «Արձագանգ» ամսաթերթ, Յովհաննիսեան 

կ'անդրադառնայ Հայաստանի արտաքին յարաբերութիւններուն, 

01.10.2013)։ 

Անհասկանալի – անորոշ ՄՄ իրականություն («Ալիք» օրաթերթ, «Օրհ-

նված սհաթի նստվածքը», 17.09.2013)։ 

Պուտինի Եվրասիական ծրագրեր («Արաքս» շաբաթաթերթ, «Պուտինը 

Երևանում` Եվրասիական ծրագիրը հաջողվա՞ծ է». «Ամերիկայի ձայն»-

ի անդրադարձը, 03.12.2013)։ 

Ռուսաստանի գլխավորած Մաքսային միությանը («Gibrahayer» օնլայն 

ամսագիր, «We will never leave the Caucasus», 08.12.2013)։ 

Ոչ միայն ներկա, այլև ապագա չունեցող ՄՄ («Ноев Ковчег», «Давид 

Шахназарян: России понадобилось притормозить движение Армении к 

Европе», 01.10.2013)։ 

ТС является не экономическим, а сугубо геополитическим проектом, от-
вечающим исключительно интересам России («Ноев Ковчег», «Армения у 

порога Таможенного союза», 16.11.2013)։ 

ՄՄ-ն ոչ թե տնտեսական, այլ զուտ աշխարհաքաղաքական նախագիծ 

է, որը ծառայում է բացառապես Ռուսաստանի շահերին («Ноев Ковчег», 

«Հայաստանը ՄՄ շեմին», 16.11.2013)։ 
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ցությունը։ Մաքսային միություն իդեոլոգեմին անդրադարձող 

հոդվածների 11,6%-ում այդ անդրադարձն ունեցել է մտահոգ 

հուզական երանգավորում, որոնք ևս կապված են Հայաստանի 

ապագայի հետ։ 

 

Եթե դիտարկենք Մաքսային միության դրսևորումն ըստ 

թեմատիկ ոլորտների, ապա կտեսնենք, որ ամենամեծ կշիռն 

ունեն «ՄՄ անորոշ ապագա» թեմատիկ հոդվածները՝ 28,8% 

(տե՛ս Աղյուսակ 3.3).   

 

Աղյուսակ 3.2.  
«Մաքսային միություն» իդեոլոգեմի նկատմամբ հուզական 

երանգավորման հաճախությունները 
 

 
 % 

Դրական 31,6% 

Հավասարակշռված 44,2% 

Բացասական 23,2% 

Մտահոգ 11,6% 

Աղյուսակ 3.3.  
«Մաքսային միություն» իդեոլոգեմի բաշխումն  

ըստ թեմատիկ ոլորտների 
 
 

  % 

ՄՄ՝ անորոշ ապագա 28,8% 

ՄՄ-ն՝ որպես ՀՀ շահերն արտահայտող 20,2% 

ՀՀ ապագան. ՄՄ, թե՞ Եվրոպա 20,2% 

ՀՀ և ԼՂՀ անվտանգություն 17,0% 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական դրություն/զարգացում 8,5% 

ՀՀ ինքնիշխանություն 6,4% 

ՀՀ-Եվրոպա կապեր 3,2% 

Եվրասիական միությունը՝ աշխարհաքաղաքական նախագիծ 3,2% 

Հայ-ռուսական հարաբերություններ 3,2% 



                      27  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  

Այս թեմատիկ բլոկում հատկապես հանդիպել են ՄՄ-ին 

անդամակցության դեմ արտահայտվողների տեքստեր, 

որոնցում կասկածի տակ են դրվում այդ կառույցի կայացման 

հեռանկարները և ապագան. «Таможенный союз не имеет не то 

что будущего, но и настоящего»1, («Ноев Ковчег», «Давид 

Шахназарян: России понадобилось притормозить движение 

Армении к Европе», 01.10.2013)։ 

ՄՄ-ին Հայաստանի ինտեգրմանը հակադրվողները 

խնդրական են համարում նաև ՀՀ-ին միության ընձեռած հնա-

րավորությունների հարցը։ Մտահոգությունը կապված է հետա-

գայում ՄՄ կազմում Հայաստանի կարգավիճակի և այն բոլոր 

բացասական հետևանքների ու սահմանափակումների հետ, 

որոնց առջև կարող է կանգնել Հայաստանը. «Հասարակութիւնը 

ցանկանում է մինչեւ վերջ հասկանալ, թէ Մաքսային միութիւն 

կոչուածը, ինչպէս եւ այդ ճանապարհով զարգացող յետագայ 

հեռանկարը ինչ նշանակութիւն կ'ունենան մեր երկրի համար, 

ինչ բարիքներ ու թաքնուած ականներ են պարունակում իրենց 

մէջ: Մաքսային Միութիւնը, ինչպէս եւ այս հանգրուանից դէպի 

վերջնական նպատակ տանող եւրասիական միութիւնը ներկա-

յումս նման են մի օղակի, որի պարագիծը յայտնի չէ, սակայն 

Ռուսաստանը ցանկանում է տեսնել այն որքան կարելի է նեղ, 

իսկ մնացած բոլորը` որքան կարելի է լայն: Եւ թէ հայեացքների 

այս հակասութիւնից վերջում ինչ կը ծնուի կամ առ հասարակ 

բան կը ծնուի թէ ոչ, հաւանաբար Աստծուն անգամ յայտնի չէ: 

Վիճակը լաւ պատկերացնելու համար նկատի ունենանք, որ 

1 «ՄՄ-ն ոչ միայն չունի ապագա, այլև ներկա» («Ноев Ковчег», «Давид Шахназарян: 

России понадобилось притормозить движение Армении к Европе», 01.10.2013)։ 
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ապագայի հետ կապուած մօտեցումների տարբերութիւնը ոչ 

միայն «թեկնածուների» հետ է, այլ անգամ մաքսային միութիւնը 

կազմող եռեակի մէջ» («Հայրենիք», «Հայաստանի հեռանկարներ. 

իրողութիւններ եւ եզրայանգումներ», 25.09.2013): 

Այսպիսի տեսակետների աղբյուր են հանդիսանում ՀՀ ընդ-

դիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները, ՀՀ որոշ փորձագետներ, 

լրագրողներ, ովքեր առաջ են քաշում Մաքսային միության՝ որ-

պես կառույցի, խոցելի կետերը, ինչպես, օրինակ՝ անդամ երկր-

ների միջև տարաձայնությունները և յուրաքանչյուր պետության 

շահերի անհամատեղելիության հարցը. «...ՄՄ ներսում 

համագործակցությունը իդեալական չէ։ Ամեն անդամ երկիր, 

բնականաբար, փորձում է պաշտպանել իր շահերը» («Լույս», 

«ՄՄ անդամակցությունը կհանգեցնի Հայաստան ներկրվող 

ապրանքների գների կտրուկ բարձրացման», 12.11.2013)։  

Այս խնդիրներից ելնելով էլ քննարկվել է նաև միության 

ձախողման և Հայաստանի համար հնարավոր բացասական հե-

տևանքների հարցը։ Այդպիսով, համարվում է, որ Հայաստանը 

ՄՄ անդամակցության առիթով կկորցնի Եվրոպայի հետ համա-

գործակցության հեռանկարը՝ միևնույն ժամանակ ոչինչ չշահե-

լով ՄՄ-ից։ 

Վերոնշյալին հակակշիռ կարծիքներ են հանդիպել «ՄՄ-ն 

որպես ՀՀ շահերն արտահայտող» թեմատիկ հոդվածներում՝ 

20,2%։ Որպես կանոն, այս դեպքերում աղբյուր են հանդիսացել 

ՀՀ պաշտոնական գործիչները։ Աղբյուրների այս խումբը նշում 

է, որ ինտեգրման գործընթացը բխում է Հայաստանի շահերից, 

այսինքն՝ ներկա աշխարհաքաղաքական պայմաններում ՀՀ-ի 
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համար առավել արդյունավետ տարբերակն է համարվում. «Սա 

ռացիոնալ որոշում է, այս որոշումը բխում է Հայաստանի ազգա-

յին շահերից» («Արձագանգ»,«Դուք ա՛յս կողմ հրամմեցէք...», 

01.09.2013)։ 

Ի տարբերություն վերոնշյալ երկու թեմատիկ բլոկների, 

որոնցում ՄՄ-ի հանդեպ դիրքորոշումները միանշանակ են, մյուս 

բոլոր թեմատիկ խմբերում ներառված են ՄՄ-ին Հայաստանի 

անդամակցության կողմնակիցների և ընդդիմացողների խմբերը։  

Ինչպես, օրինակ. «ՀՀ ապագան. ՄՄ, թե՞ Եվրոպա» թեմա-

տիկ բլոկում, որը կազմում է «Մաքսային միությանը»՝ որպես 

իդեոլոգեմի, անդրադարձ կատարած հոդվածների հաջորդ մեծ 

մասը՝ 20,2%-ը։ Այս հոդվածներն առնչվել են ՄՄ-Եվրոպա երկ-

ընտրանքի համատեքստի քննարկումներին։ Այստեղ են խմբա-

վորվել ՄՄ-ին կամ ԵՄ խոր և համապարփակ ազատ առևտրի 

համաձայնագրին միանալու ընդհանուր հեռանկարները 

քննարկող հոդվածները, ինչպես նաև տեքստեր երկընտրանքից 

մեկ ճանապարհ ընտրելու դատապարտվածության, միաժամա-

նակ ՄՄ ընտրության պարտադրվածության մասին։ 

Մաքսային միությանը ՀՀ անդամակցությանը կողմ և դեմ 

արտահայտված խմբերի դիսկուրսն առավել հստակ դրսևորվել 

է մի քանի առանցքային թեմաների՝ ՀՀ և ԼՂՀ անվտանգության, 

Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դրության/զարգացման (նե-

րառյալ՝ էներգետիկ հարցերի), ՀՀ ինքնիշխանության կորստի 

կամ առկայության շուրջ, որոնք առանձին-առաձնին կդիտար-

կենք ստորև։ 
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ՀՀ և ԼՂՀ անվտանգություն և ՄՄ 

Մաքսային միություն իդեոլոգեմը ՀՀ և ԼՂՀ անվտանգության հա-

մատեքստում դրսևորվել է հոդվածների 17%-ում (տե՛ս Աղյուսակ 

3.3)։ ՀՀ անվտանգության ապահովման հարցն ի սկզբանե պաշ-

տոնական աղբյուրների կողմից ներկայացվում էր որպես ՄՄ-ին 

ՀՀ անդամակցության անհրաժեշտության ծանրակշիռ հիմնավո-

րում (տե՛ս Աղյուսակ 3.4)։ Երկրորդ խումբ աղբյուրները շրջանա-

ռում էին այն տեսակետը, որ ՀՀ-ն ոչ թե ՄՄ-ին անդամակցության 

արդյունքում կամրապնդի իր անվտանգությունը, այլ պարզապես 

կնվազեցնի չանդամակցելու հետևանքով սպասվող ռիսկերը։ 

Աղյուսակ 3.4.  
ՀՀ անվտանգության խնդիրը ՄՄ համատեքստում.  

«կողմ» և «դեմ» փաստարկումների օրինակներ 

Կողմ Դեմ 

Մեր անվտանգութեան համա-
կարգը ամբողջապէս յենուած է 
Ռուսաստանի վրայ 
(«Գանձասար» շաբաթաթերթ, 

«Իշխանութեան դէմ պայքարում 

պէտք չէ կոյր լինել», 31.10.2013)։ 

...Հայաստանն այդ կորուստն ունեցաւ 
Ռուսաստանի կողմից անհաւանական մեծ 
ճնշման պատճառով, որ անվտանգութեան 
հարցով ճնշում էր («Ազատ օր» օրաթերթ, 

Էլէնի Թէոխարուս կը յորդորէ՝ երես 

չդարձնել Հայաստանէն. եւրոպացի երես-

փոխաններու գնահատականները, 

 01.10.2013)։ 

Ռուսաստանի Դաշնության հետ 
կենսական նշանակություն ունե-
ցող ռազմավարական դաշինքը, 
որի վրա է խարսխված մեր երկրի 
անվտանգության համակարգը 
(«Օրեր» ամսագիր, «Տիգրան Սար-

գսյան. Մենք հետամուտ ենք 

շարունակել սերտ համագործակ-

ցությունը Եվրոպայի հետ՝ չհա-

կադրելով այն Մաքսային միու-

թյանը», 24.10.2013)։ 

  

Армении было дано понять, что если она 
проводит комплементарную политику, то и 
сама Россия будет проводить такую же. На-
пример, продавать оружие не только Ерева-
ну, но и Баку («Ноев Ковчег», «Крутые пово-

роты российско-армянских отношений», 

01.10.2013). 

Հայաստանին հասկացրին, որ եթե կոմպլե-

մենտար քաղաքականություն է վարում, 

ուրեմն Ռուսաստանը ևս նման քաղաքակա-

նություն կվարի։ Օրինակ՝ կսկսի զենք վա-

ճառել ոչ միայն Երևանին, այլև Բաքվին։ 
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 Կողմ Դեմ 

Մենք ենք այդ ցանկութիւնը յայտ-
նել, որովհետեւ ելել ենք շատ 
պարզ իրողութիւնից. մենք 20 
տարուց աւելի է, որ գտնւում ենք 
ռազմական անվտանգութեան մի 
համակարգում, որի բաղկացուցիչ 
մասերն են կազմում այն պետու-
թիւնները, որոնք այսօր ձեւաւորել 
են Մաքսային միութիւն («Asba-
rez», Սերժ Սարգսեան յայտարա-
րեց՝ Հայաստան պատրաստ է 
ստորագրելու ընկերակցութեան 
համաձայնագիրը, 05.10.2013)։ 

Вспомним, что совсем недавно Россия про-
дала Азербайджану на один миллиард дол-
ларов наступательного вооружения, и пой-
мем, что вот он – мощный рычаг давления 
на Армению («Ноев Ковчег», «Давид Шах-
назарян: России понадобилось притормо-
зить движение Армении к Европе», 
01.10.2013). 
Հիշենք, որ բոլորովին վերջերս Ռուսաս-
տանը Ադրբեջանին վաճառեց մեկ մի-
լիարդ դոլար արժողությամբ հարձակողա-
կան սպառազինություն և կհասկանանք, 
որ դա Հայաստանի վրա ճնշում գործադրե-
լու հզոր լծակ է։ 

«Սակայն հայ-ռուսական հարա-
բերությունների առանցքային 
հարցերից մեկը, որը քննարկման 
ենթակա չէ՝ դա Ռուսաստանի 
ռազմական  դերի  հարցն  է  
(«Gibrahayer», "WE WILL NEVER 
L E A V E  T H E  C A U C A S U S " , 
08.12.2013)։ 
  

Власти сегодня говорят: да, мы пошли на 
это ради безопасности. Но какие новые га-
рантии безопасности обещала им Россия? 
Нет абсолютно никакой правовой базы для 
этого, нет юридических гарантий («Ноев 
Ковчег», «Давид Шахназарян: России пона-
добилось притормозить движение Армении 
к Европе», 01.10.2013). 
Այսօր իշխանություններն ասում են՝ այո, 
մենք դրան գնացինք անվտանգության հա-
մար։ Բայց անվտանգության ի՞նչ նոր երաշ-
խիքներ է իրենց խոստացել Ռուսաստանը։ 
Չկա բացարձակ ոչ մի իրավական հիմք դրա 
համար, չկան իրավական երաշխիքներ։ 

Սերժ Սարգսյանը համոզվածու-
թյուն է հայտնել, որ հայ-ռուսա-
կան ռազմավարական գործըն-
կերությունը և դաշնակցային 
փոխգործակցությունն այսուհետ 
ևս ընդլայնվելու են` ի շահ երկու 
պետությունների և նրանց քաղա-
քացիների բարգավաճման, ի 
բարօրություն տարածաշրջանա-
յին կայունության և անվտանգու-
թյան ամրապնդման («Օրեր» ամ-
սագիր, Ճաշկերույթին Պուտինը 
խոսել է «Եվրոպայի ամենահին 
մշակույթներից մեկն ունեցող հայ 
ժողովրդի և Հայաստանի մասին», 
02.12.2013)։ 

Անվտանգության փաստն անտեսել չի կա-
րելի: Այդ անվտանգությունն ապահովելով՝ 
Հայաստանը կարող էր այլ հարթությու-
նում Ռուսաստանի հետ համագործակցել, 
օրինակ, կապող օղակ դառնալ Ռուսաս-
տանի և Եվրոպայի միջև, հետո նոր 
քննարկեր երկուսի հետ էլ համագործակ-
ցելու հարցը («Արաքս» շաբաթաթերթ, 
«Մաքսային միությանը միանալու որոշու-
մը պարտադրված էր Ռուսաստանի կող-
մից». Երվանդ Բոզոյան, 15.10.2013)։ 
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Կողմ Դեմ 

Հայաստանը չի կարող կոմպրո-
միսի ենթարկել իր անվտանգու-
թյան ապահովման հիմնախնդի-
րը և հարցականի տակ դնել 
Ռուսաստանի Դաշնության հետ 
կենսական նշանակություն ունե-
ցող իր ռազմավարական դաշին-
քը, որի վրա է խարսխված մեր 
երկրի անվտանգության համա-
կարգը»,- ասել է Տիգրան Սարգս-
յանը 

(«Օրեր» ամսագիր, «Տիգրան Սար-

գսյան. Մենք հետամուտ ենք շա-

րունակել սերտ համագործակցու-

թյունը Եվրոպայի հետ՝ չհակադ-

րելով այն Մաքսային միությանը», 

24.10.2013)։ 

  

Ռուսաստանի համար նաև կարևոր նշա-
նակություն ունի իր ներկայության և գե-
րակայության պահպանումը վառելիքով և 
գազով հարուստ տարածքներում։ Ռու-
սաստանը նաև ցանկանում է թույլ չտալ 
հակառակորդ Թուրքիային գերակայող ուժ 
դառնալ տարածաշրջանում՝ այդպիսով 
վերահսկելով ԱՄՆ իր ազդեցության ընդ-
լայնումը տարածաշրջանում։ Հայաստանի՝ 
որպես դաշնակցի, կորուստը կբերի 
տարածաշրջանում Ռուսաստանի ազդե-
ցության կորստի։ Հայաստանը կարևոր 
դեր է խաղում Ռուսաստանի համար այս 
նպատակներին հասնելու ճանապարհին, 
քանի որ այն տարածաշրջանի միակ եր-
կիրն է, որ ամուր կապեր ունի Ռուսաս-
տանի հետ («Asbarez», «Why Armenia 

Should Have Chosen the Path to EU» - 

«Ինչո՞ւ Հայաստանը պետք է ընտրի դեպի 

ԵՄ ճանապարհը», 05.09.2013)։ 

Մենք այսօր ունենք անվտանգու-
թեան մի համակարգ, որը լաւ թէ 
վատ, մինչեւ հիմա ծառայել է մեր 
անվտանգութեանը: Մենք չունենք 
անվտանգութեան նոր համակար-
գի ո՛չ նախագիծ, ո՛չ էլ մօտ ապա-
գայում երեւում է դա ունենալու 
հնարաւորութիւնը: Մօտեցումը 
մենք վաղուց կրկնել ենք. եթէ չու-
նես այլընտրանք, պիտի ամրա-
պնդես այն, ինչ ունես («Asbarez», 

«Ռազմական  եւ էներգետիկ 

խնդիրներով ամբողջութեամբ 

կախուած ենք Ռուսաստանից. 

լինել-չլինելու հարց էր». Արմէն 

Ռուստամեան, 10.09.2013)։ 
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Չկարգավորված հակամարտության պայմաններում ան-

վտանգության ապահովման խնդիրը կենսական նշանակություն 

ունի մեր երկրի համար, և այն ընկալվում է ըստ էության ՀՀ-ին 

իրական ընտրության հնարավորությունից զրկող օբյեկտիվ գոր-

ծոն. «...ինչ-որ հանգրուանում, ելնելով առկայ աշխարհաքաղա-

քական իրավիճակից եւ զարգացումներից, Հայաստանը միանա-

լու էր իր ռազմավարական գործընկերոջ կողմից նախաձեռնուած 

Մաքսային միութեանը եւ ներգրաււելու էր եւրասիական տնտե-

սական միութեան ձեւաւորման գործընթացում» («Արձագանգ» 

օրաթերթ, «Մամլոյ հաղորդագրութիւն», 05.09.2013):  

Մաքսային միությանն ինտեգրվելու օգտին ընդունված 

որոշմանը կողմ լինելու հարցում մեծ դեր է խաղում նաև Ռու-

սաստանից ՀՀ կախվածության գիտակցումը ռազմական և ան-

վտանգության ոլորտներում. «...Թուրքիոյ եւ Իրանի հետ Հայաս-

տանի սահմանը հսկում են ռուս սահմանապահները, եւ այս 

երկրից է մշտապէս համալրւում մեր զէնքի ու զինամթերքի գրե-

թէ ողջ պաշարը» («Հայրենիք», «Հայաստանի հեռանկարներ. 

իրողութիւններ և եզրայանգումներ», 25.09.2013): Այս և նման 

պատկերացումները մշտապես ելնում են ՌԴ-ից ՀՀ բարձր 

կախյալության առկա պայմաններից։ Դրանք երբևէ չեն հար-

ցադրում փոխհարաբերությունների գոյություն ունեցող կարգի 

փոփոխման հնարավորությունը կամ անհրաժեշտությունը։ 

Արդյունքում՝ ստեղծված պայմաններում Ռուսաստանի կողմից 

պատժիչ հետևանքներից խուսափելու միակ ելքը Մաքսային 

միությանը, իսկ հետագայում նաև Եվրասիական միությանն 

անդամակցությունն է դիտարկվում. «Նորից եմ կրկնում՝ եթէ 



34  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  

չունես այլընտրանք, կապուած կենսական անհրաժեշտութեան 
հարցերի հետ, ուրեմն պէտք է ամրապնդես էն, ինչ 
ունես» («Asbarez», «Ռազմական եւ էներգետիկ խնդիրներով ամ-

բողջութեամբ կախուած ենք Ռուսաստանից. լինել-չլինելու 

հարց էր». Արմէն Ռուստամեան, 10.09.2013)։ 

 

ԼՂՀ կարգավիճակի հարցը և հնարավոր պատերազմը. 

ՄՄ-ին անդամակցության շուրջ ծավալված քննարկումներում 

ՀՀ անվտանգության հարցն անմիջականորեն կապվում է ԼՂ 

հարցի հետ երկու տեսանկյունից՝ անվտանգության ապահով-

ման և ԼՂՀ կարգավիճակի։ Ընդ որում՝ Ռուսաստանի դերակա-

տարմանն այս երկու դեպքում էլ մեծ կարևորություն է տրվել։ 

Աղբյուրների մի խումբը (հիմնականում ՀՀ և ՌԴ պաշտո-

նական աղբյուրներ) շրջանառում են այն կարծիքը, որ ՄՄ-ին 

անդամակցությունը կամրապնդի ԼՂՀ անվտանգությունը և առ-

հասարակ կնպաստի ամբողջ տարածաշրջանում անվտանգու-

թյան և կայունության պահպանմանը (տե՛ս Աղյուսակ 3.5)։ 

Մյուս խումբը, որտեղ որպես աղբյուր հանդես են եկել 

փորձագետներ տարբեր երկրներից, գտնում է, որ այս անդա-

մակցության արդյունքում ՀՀ-ի և ԼՂՀ-ի միջև հնարավոր մաք-

սային սահմանը կարող է հանգեցնել բացասական, նույնիսկ 

աղետալի հետևանքների՝ ընդհուպ մինչև տարածաշրջանում 

ստատուս քվոյի փոփոխության և նոր պատերազմի։ Այս խմբի 

տեքստերը պարունակում են այն իմաստավորումը, որ Ռու-

սաստանի դերը ԼՂՀ հարցում միանշանակ չէ։ Ռուսաստանի 

համար չկարգավորված հակամարտությունը հանդես է գալիս 
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որպես լծակ, անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում է որ-

պես ճնշման միջոց Հայաստանի վրա։ Այս տեսակետի կողմնա-

կիցներն իրենց փաստարկները ծավալում են Ռուսաստան- 

Ադրբեջան հարաբերությունների, Ռուսաստանի կողմից Ադր-

բեջանին ցույց տրվող աջակցության շուրջ, օրինակ. «У Кремля 

было множество рычагов давления, и он их использовал. Первый 

– это угроза новой войны, которую может начать Азербайджан. 

Москва дала понять, что готова поддержать Баку в этом кон-

фликте, в том числе политически. Вспомним, что совсем недавно 

Россия продала Азербайджану на один миллиард долларов на-

ступательного вооружения, и поймем, что вот он – мощный ры-

чаг давления на Армению» («Ноев Ковчег», «Давид Шахназарян: 

России понадобилось притормозить движение Армении к 

Европе»1 , 01.10.2013)։ 

1 «Կրեմլը ճնշման բազմաթիվ լծակներ ուներ, և նա դա կիրառեց։ Առաջինը նոր 
պատերազմի սպառնալիքն էր, որը կարող է սկսել Ադրբեջանը։ Մոսկվան ցույց 
տվեց, որ պատրաստ է աջակցել Բաքվին այս հակամարտության ժամանակ, և ոչ 
միայն քաղաքական առումով։ Հիշենք, որ վերջերս Մոսկվան է $1 մլրդ-ի հարձա-
կողական սպառազինություններ վաճառել Ադրբեջանին, և կհասկանանք, որ հենց 
դա էր Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու հզոր լծակ» («Ноев Ковчег»,  «Դավիթ 
Շահնազարյան. Ռուսաստանին հարկավոր էր կանգնեցնել Հայաստանի ընթացքը 
դեպի Եվրոպա», 01.10.2013)։ 
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Աղյուսակ 3.5.  
ԼՂՀ կարգավիճակի և հակամարտության կարգավորում.  

ՄՄ-ին անդամակցության «կողմ» և «դեմ» փաստարկումներ 

Կողմ Դեմ 

«Մաքսային միութեան միանալով կը 
լուծուի Արցախի ապահովութեան 
երաշխաւորման խնդիրը։ Մեր սահ-
մաններուն կը հսկեն ռուս սահմանա-
պահները» («Գանձասար» շաբաթա-

թերթ, «Հայաստանի Ազգային ժողովին 

մէջ քաղաքական ուժերը կը շարունա-

կեն լուսարձակի տակ բերել Մաքսա-

յին միութեան Հայաստանի անդա-

մակցութեան խնդիրը», 19.09.2013)։ 

«С какой стати Россия должна ее (а по 
сути – безопасность не только Армении, 
но и Нагорного Карабаха) гаранти-
ровать? Напротив, Россия в этом случае 
вполне может переориентировать свою 
внешнюю политику в регионе на Азер-
байджан...»  
(«Ноев Ковчег», «Интеграционные аль-

тернативы: сложный выбор Армении 

между Европой и Россией», 16-

30.09.2013). 

«Ինչի՞ց ելնելով Ռուսաստանը պետք է 

ոչ միայն Հայաստանի, այլև ԼՂ ան-

վտանգությունը երաշխավորի։ Հակա-

ռակը՝ Ռուսաստանը կարող է այս 

պարագայում տարածաշրջանում իր 

արտաքին քաղաքականությունը 

կողմնորոշել Ադրբեջանի ուղղու-

թյամբ»։ 

«Հայաստանը, լինելով շրջափակման 
մեջ և ունենալով թշնաբար տրամադր-
ված հարևան, չի կարող կոմպրոմիսի 
ենթարկել իր անվտանգության ապա-
հովման հիմնախնդիրը և հարցականի 
տակ դնել Ռուսաստանի Դաշնության 
հետ կենսական նշանակություն ունե-
ցող իր ռազմավարական դաշինքը, 
որի վրա է խարսխված մեր երկրի ան-
վտանգության համակարգը» («Օրեր» 

ամսագիր, «Տիգրան Սարգսյան. Մենք 

հետամուտ ենք շարունակել սերտ հա-

մագործակցությունը Եվրոպայի հետ՝ 

չհակադրելով այն Մաքսային միու-

թյանը», 24.10.2013)։ 

«У Кремля было множество рычагов 
давления, и он их использовал. Первый 
– это угроза новой войны, которую мо-
жет начать Азербайджан»... («Ноев Ков-

чег», «Давид Шахназарян: России пона-

добилось притормозить движение Ар-

мении к Европе», 01-15.10.2013)։ 

«Կրեմլը ճնշման բազմաթիվ լծակներ 

ուներ, և նա դա կիրառեց։ Առաջինը 

նոր պատերազմի սպառնալիքն էր, 

որը կարող է սկսել Ադրբեջանը...»։ 
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 Կողմ Դեմ 

«Մեր պարագայում, ցանկացած 
տնտեսական ինտեգրում պէտք է 
յստակ երաշխիքներ տայ Հայաստանի 
ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-
տութիւնների անվտանգութեան պահ-
պանման ու ամրապնդման եւ տնտե-
սական համարկման եւ զարգացման 
համար 

(«Asbarez», «ՀՅԴի Արձագանգը», 

04.09.2013)։ 

 
 

«Для Армении – не только экономиче-
ские потери, но нечто более страшное 
– ликвидация второго, хотя и не при-
знанного, армянского государства - На-
горного Карабаха, т. е. передача не-
скольких сот тысяч армян во власть 
чуждого и с учётом нынешних реалий 
– агрессивно настроенного и жаждуще-
го реванша государства» («analiti-
kaua.net», Михаил Белецкий: Армения 
и Украина между ЕС и ТС, 06.09.2013). 
«Հայաստանի համար դա կարող է 
նշանակել ոչ միայն տնտեսական կո-
րուստներ, այլ նաև ավելի սարսափելի 
բան՝ թեկուզ և չճանաչված պետու-
թյան լուծարում և մի քանի հարյուր 
հազար հայերի հանձնում ագրեսիվ 
տրամադրված և վրեժի ծարավ պե-
տության իշանությանը»։ 

«Կան ուրիշները, ովքեր հավատում են, 
որ դա եղել է առողջ որոշում՝ հաշվի 
առնելով անվտանգության հարցերի 
(ռուսական զորքերը պաշտպանում են 
մեր սահմանները Թուրքիայի և Իրանի 
հետ), որը ներառում է Լեռնային Ղա-
րաբաղի անվտանգության և կենսունա-
կության հարցերը» («Asbarez», Autumn 

Promises: From Moscow to Brussels and 

Back, 10.09.2013)։ 

«ՄՄ-ին Հայաստանի միանալը ոչ այն-
քան Հայաստանի և Ղարաբաղի ան-
վտանգութեան ապահովման, որքան 
գոնէ կարճաժամկէտ կտրուածքով 
իրավիճակի ապակայունացման եւ 
ստատուս քուոյի (վիճակի) փոփոխու-
թեան պոտենցիալ է պարունա-
կում…» («Ազատ օր» օրաթերթ, Ի՞նչ է 
տալու Մաքսային միութիւնը Ղարաբա-
ղին, 30.09.2013)։ 

«Քանի դեռ վերջնականապէս չի կար-
գաւորուել ղարաբաղեան հակամար-
տութիւնը, իսկ Թուրքիան անվերա-
պահօրէն աջակցում է Ազրպէյճանին, 
Հայաստանին այլ ճանապարհ չի 
մնում, քան` փարուել Ռուսաստա-
նին» («Ազդակ» օրաթերթ, «Ռուսաս-

տանի ճնշման տակ. Հայաստանը 

կանգնեց պարտադրուած ընտրու-

թեան առաջ», 09.09.2013)։ 

«...Կարճատեւ պատերազմը ՌԴ-ի հա-
մար կարող է ռեզերվային (պահեստա-
յին- խմբ.) տարբերակից դառնալ առաջ-
նային ցանկացած պահի, որը ամենա-
կարճ ճանապարհը կը լինի ղարա-
բաղեան հակամարտութեան գօտի խա-
ղաղապահների անուան տակ զօրքեր 
մտցնելու եւ վերջնականապէս Հարա-
ւային Կովկասն իր միանձնեայ ազդե-
ցութեան գօտին դարձնելու հա-
մար» («Asbarez», «Ո՞ւմ պատուէրն է կա-
տարում Զօրի Բալայեանը», 15.10.2013)։ 
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Տնտեսական ոլորտ և ՄՄ 

ՄՄ-ին անդամակցության դիսկուրսի մեջ «կողմ» և «դեմ» կար-

ծիքների և հիմնավորումների բավական մեծ խումբը վերաբե-

րում է տնտեսական ոլորտին։ Առաջին խումբը (հիմնականում 

ՀՀ և ՌԴ պաշտոնական աղբյուրներ) որպես հիմնավորում ներ-

կայացնում է այն տնտեսական հնարավորությունները, Ռու-

սաստանի կողմից ենթադրվող ներդրումների ավելացման հան-

գամանքը, որոնք կնպաստեն Հայաստանի տնտեսական զար-

գացմանը և կամրապնդեն երկրի պոտենցիալը. «...այն Հայաս-

տանի համար կապահովի ՀՆԱ 4% աճ» («Ноев Ковчег», «Тамо-

женный союз откроет дополнительные возможности для эконо-

мики Армении», 01.10.2013)։ Մեկ այլ օրինակում, սակայն, տես-

նում ենք, որ այդ աճը կախված է մի շարք պայմաններից. «ՀՆԱ 

աճը կլինի կայուն, եթե Մաքսային միության աջակցությամբ 

երկրում կառուցվի նոր ատոմակայան, եթե կառուցվի Հայաս-

տանն Իրանին կապող երկաթուղին և եթե կառուցվի Հյուսիս-

Հարավ միջանցքը, ու Վրաստանով անցնող երկաթգծերը 

 Կողմ Դեմ 

«Հայաստանի այս ընտրութիւնը, եթէ 
մենք դիտարկում ենք անվտանգու-
թեան, Ղարաբաղի հարցի, ուժանիւթի 
անվտանգութեան եւ մի շարք այլ 
խնդիրների համաթեքսթում, ապա ձեզ 
համար ընդունելի, հասկանալի, ըն-
կալելի է եւ հիմնաւորուած» («Ազդակ» 

օրաթերթ, Հրանդ Մարգարեան. «Մենք 

հրաշալի տարբերում ենք, որտեղ է 

իշխանութիւնը, որտեղ` հայրենիքն ու 

պետականութիւնը», 16.09.2013)։  

«Ըստ անոր, այդ առումով չկայ հիմք 
որեւէ լաւատեսութեան, թէ Մաքսային 
միութեան անդամակցութիւնը Ղարա-
բաղի հարցը պիտի լուծէ» («Ազատ օր» 

օրաթերթ, «ՀՅԴ-ն սկզբունքօրէն դէմ չէ 

Մաքսային միութեան անդամակցու-

թեան, քանի որ ոչինչ յստակ է» կ'ըսէ 

Կիրօ Մանոյեան», 22.11.2013)։ 
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բացվեն» («Nouvel d’Arménie», «L’Arménie pourrait afficher une 

croissance du PIB de 6,5 à 7% après l’intégration dans l’Union 

douanière»/«Հայաստանը կունենա 6,5-7% ՀՆԱ աճ ՄՄ-ին 

միանալուց հետո», 08.12.2013)։ 

Տնտեսական տեսանկյունից ելնելով՝ ՄՄ-ին անդամակ-

ցությանը «կողմ» կարծիքներում հանդիպում են ոչ միայն ան-

դամակցության որոշումը տնտեսական սպասվող զարգացում-

ներով հիմնավորող կարծիքներ։ Առկա են նաև տնտեսական, 

էներգետիկ, հեռահաղորդակցությունների ոլորտներում ՌԴ-ից 

ՀՀ կախվածության փաստից ելնող, հետևաբար՝ անդամակցու-

թյան անխուսափելիությունը մատնանշող, ինչ-որ առումով այդ 

քայլն արդարացնող ձևակերպումներ. «Ռուսաստանից է ստաց-

ւում Հայաստանում իրացուող կազի մեծ ծաւալը, եւ ատոմակա-

յանի հումքը: Այս երկրի հետ է իրականացւում Հայաստանի 

ամենամեծ առեւտրային շրջանառութիւնը: Ռուսաստանը տնօ-

րինում է Հայաստանի տնտեսական եւ հաղորդակցութեան կա-

րեւորագոյն ու ռազմավարական ձեռնարկութիւնների («Հայրե-

նիք», «Հայաստանի հեռանկարներ. իրողութիւններ և եզրայան-

գումներ», 25.09.2013)։ 

Տնտեսական ոլորտին վերաբերող տեքստերում անդա-

մակցությանը «դեմ» կարծիքներում թերահավատության, մտա-

հոգության երանգներ են նկատվում հատկապես տնտեսական 

բարեփոխումների նկատմամբ, այս դեպքում պատկերը ներկա-

յացվում է բոլորովին այլ տեսանկյունից. ՀՀ ինտեգրումը կհան-

գեցնի տնտեսական անկման, գնաճի և այլ բացասական հե-

տևանքների։ «Հայաստանի առաջիկա անդամակցությունը 
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Մաքսային միությանը (ՄՄ) ըստ էության նշանակում է հրաժա-

րում սակագնային լիբերալ քաղաքականությունից ու անցում 

ՄՄ առանձին անդամների համար հովանավորչական քաղա-

քականության։ «Զգայուն ապրանքների ցանկը, որի վերաբերյալ 

ներմուծման մաքսային տուրքի որոշումը Մաքսային միության 

հանձնաժողովն ընդունում է կոնսենսուսով», ներառում է գրեթե 

բոլոր ապրանքները: Խնդիրն այն է, որ այդ սակագներն արդեն 

հաստատվել են ՄՄ ներկա անդամների կողմից ու դժվար թե 

Հայաստանի համար նվազեցվեն...» («Լույս», «ՄՄ 

անդամակցությունը կհանգեցնի Հայաստան ներկրվող ապ-

րանքների գների կտրուկ բարձրացման», 12.11.2013)։ 

Տնտեսական ինտեգրմանը խոչընդոտող մի քանի կարևոր 

գործոններ են առանձնացվում, ինչպես, օրինակ՝ ՀՀ տնտեսա-

կան համակարգի էական տարբերությունները ՄՄ անդամ պե-

տությունների տնտեսական համակարգերից. «Կառուցվածքա-

յին առումով այսօր Հայաստանի տնտեսությունը թույլ զարգա-

ցած երկրին բնորոշ կառուցվածք ունի, և այդ առումով Հայաս-

տանի տնտեսությունը կատարելագործման, նոր ճյուղերի և ար-

տադրությունների ստեղծման կարիք ունի»1։ Այս ամենը պա-

հանջում է ներդրումների ծավալ, որը հիմնականում, ինչպես 

տեսնում ենք, ակնկալվում է Ռուսաստանից, այնինչ ՌԴ-ն ինքը 

արդիականացման կարիք ունի։ Սակայն այստեղ կա ևս մի 

կարևոր խոչընդոտ. «Միության կազմի մեջ մտնող գերիշխող եր-

կիրը՝ Ռուսաստանն ինքն իր տնտեսության արդիականացման 
խնդիր և արտասահմանյան ներդրումների կարիք ունի, ինքը չի 

1 http://www.lragir.am/index.php/arm/0/interview/view/79129#sthash.20TSmgMY.dpuf 
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կարող որոշակի ֆինանսավորում հատկացնել այլ երկրներին՝ 
տնտեսության որոշակի ճյուղեր զարգացնելու համար»1: 

Հետաքրքիր է, որ թե՛ ՄՄ ընձեռած տնտեսական հնարա-

վորությունները և թե՛ չանդամակցելու դեպքում Հայաստանին 

բաժին ընկնելիք բացասական հետևանքները հիմնականում վե-

րաբերում են միայն Ռուսաստանին, այլ ոչ թե տնտեսական 

միությանը, որտեղ ընդգրկված են նաև այլ երկրներ (Ռուսաս-

տանի շուկայի կարևորությունը Հայաստանի համար, Ռուսաս-

տանի կողմից ակնկալվող ներդրումները տնտեսական ոլոր-

տում կամ, օրինակ, Ռուսաստանի կողմից գազի գնի բարձրա-

ցումը և այլն)։  

Աղյուսակ 3.6.  
Տնտեսական ոլորտ. ՄՄ անդամակցությանը  

«կողմ» և «դեմ» փաստարկումներ 

Կողմ Դեմ 

«И как только появилась возможность 
сделать рывок в экономической сфере, 
она использовала эту возможность и 
приняла решение о вступлении в Тамо-
женный союз» («Analitikaua.net», «В 

Ереване обсудили перспективы вступ-

ления Армении в ТС», 20.10.2013). 

«Հենց որ տնտեսական ոլորտում 

առաջ գնալու հնարավորություն ըն-

ձեռվեց, նա օգտագործեց այդ հնարա-

վորությունը և որոշում ընդունեց 

մտնել Մաքսային միություն»։ 

«ՄՄ-ին անդամակցությունը Հայաս-
տանում  կստեղծի  առնվազն 
1.5%.գնաճ («Nouvel d'Arménie», «L’ad-

hésion à l’Union douanière va pousser 

l’inflation selon un député»/«Ըստ պատ-

գամավորի` ՄՄ-ին անդամակցու-

թյունը կհրահրի գնաճ», 28.12.2013)։ 

1 Նույն տեղում։   
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 Կողմ Դեմ 

«Հայաստանի անդամակցումը Մաք-
սային միությանը լրջորեն կամրապն-
դի երկրի տնտեսական պոտենցիա-
լը» («Արաքս» շաբաթաթերթ, «Ռու-
սաստանը չի պատրաստվում Անդր-
կովկասից հեռանալ». Պուտին, 
03.12.2013)։ 

«Հայաստանի առաջիկա անդամակ-
ցությունը Մաքսային միությանը (ՄՄ) 
ըստ էության նշանակում է հրաժա-
րում սակագնային լիբերալ քաղաքա-
կանությունից ու անցում ՄՄ առան-
ձին անդամների համար հովանավոր-
չական քաղաքականության։ «Զգայուն 
ապրանքների ցանկը, որի վերաբերյալ 
ներմուծման մաքսային տուրքի որո-
շումը Մաքսային միության հանձնա-
ժողովն ընդունում է կոնսենսուսով», 
ներառում է գրեթե բոլոր ապրանքնե-
րը: Խնդիրն այն է, որ այդ սակագներն 
արդեն հաստատվել են ՄՄ ներկա 
անդամների կողմից ու դժվար թե Հա-
յ ա ստանի  համար  ն վազ ե ց -
վեն...» («Լույս», «ՄՄ անդամակցու-
թյունը կհանգեցնի Հայաստան ներկր-
վող ապրանքների գների կտրուկ 
բարձրացման», 12.11.2013)։ 

«Հայաստանի անդամակցությունը 
Մաքսային միությանը կունենա դրա-
կան ազդեցություն Հայաստանի ֆի-
նանսական համակարգի վրա» («Nouvel 
d’Arménie», «Le président de la Banque 
Centrale d’Arménie explique que l’adhé-
sion à l’union douanière aura un effet 
positif sur le système financier de l’Armé-
nie»/«Հայաստանի Կենտրոնական 
բանկի կառավարիչը հայտարարել է, 
որ ՀՀ՝ ՄՄ-ին միանալը դրական ազդե-
ցություն կունենա Հայաստանի տնտե-
սական համակարգի վրա», 21.09.2013)։ 

Մաքսային միութիւնում այժմ գործող 
մաքսատուրքերով  Հայաստանի 
տնտեսութիւնը անկում է ապրելու, 
ըստ Բագրատեանի, սա միանշանակ 
է, քանի որ յայտնուելու ենք մի տա-
րածքում, որտեղ մաքսատուրքերը 
պէտք է մի քանի անգամ բարձրա-
նան» («Մասիս» շաբաթաթերթ, «Պէտք 
չէր գնալ Եւրոպական միութիւն», 
21.09.2013)։ 

«ՄՄ երկրների հետ ինտեգրման առա-
ւել բարձր մակարդակը, այդ թւում՝ 
առեւտրային տեխնիկական խոչըն-
դոտների հեռացումը, իհարկէ, կը 
խթանի Հայաստանի տնտեսական 
աճը» («Արաքս» շաբաթաթերթ, «Ռու-
սաստանը չի պատրաստվում Անդր-
կովկասից հեռանալ». Պուտին, 
03.12.2013)։ 

ՀՆԱ աճը կլինի կայուն, եթե Մաքսային 
միության աջակցությամբ երկրում կա-
ռուցվի նոր ատոմակայան, եթե կա-
ռուցվի Հայաստանը Իրանին կապող 
երկաթուղին և եթե կառուցվի Հյուսիս-
Հարավ միջանցքը, ու Վրաստանով 
անցնող երկաթգծերը բացվեն» («Nouvel 
d'Arménie», «L’Arménie pourrait afficher 
une croissance du PIB de 6,5 à 7% après 
l’intégration dans l’Union douanière»/ 
Հայաստանը կունենա 6,5-7% ՀՆԱ աճ 
ՄՄ-ին միանալուց հետո, 08.12.2013)։ 
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 Կողմ Դեմ 

«…через Таможенный союз руководст-
во Армении пытается обеспечить раз-
витие экономики» («Ноев Ковчег», «Та-
моженный союз откроет дополнитель-
ные возможности для экономики Ар-
мении», 01-15.10.2013)։ 
«...ՄՄ-ի միջոցով ՀՀ կառավարու-
թյունը փորձում է ապահովել տնտե-
սության զարգացումը»։ 

  

«...Ռուսաստան - Հայաստան առևտրի 
ծավալը կաճի 9-15% յուրաքանչյուր 
տարի`մինչև 2020թ.» («Nouvel d’Armé-
nie», «Le volume commercial Russie Ar-
ménie devrait croître de 9 à 15% chaque 
année jusqu’en 2020»/«Ռուսաստան - 
Հայաստան առևտրի ծավալը կաճի 9-
15% յուրաքանչյուր տարի`մինչև 
2020թ.», 05.12.2013)։ 

  

«По мнению профессора, оно принесет 
Армении 4% дополнительного роста 
ВВП. В частности, речь идет о развитии 
железнодорожной сферы» («Ноев Ков-
чег», «Таможенный союз откроет до-
полнительные возможности для эконо-
мики Армении», 01-15.10.2013). 
«Պրոֆեսորի կարծիքով, այն Հայաս-
տանին կբերի 4% ՀՆԱ աճ, մասնավո-
րապես խոսքը վերաբերում է երկա-
թուղային ոլորտին»։ 

  

Ռուսաստանից է ստացւում Հայաս-
տանում իրացուող կազի մեծ ծաւալը, 
եւ ատոմակայանի հումքը: Այս երկրի 
հետ է իրականացւում Հայաստանի 
ամենամեծ առեւտրային շրջանառու-
թիւնը: Ռուսաստանը տնօրինում է 
Հայաստանի տնտեսական, ելեկտրա-
կանական եւ հաղորդակցութեան կա-
րեւորագոյն ու ռազմավարական ձեռ-
նարկութիւնների («Հայրենիք», «Հա-
յաստանի հեռանկարներ. իրողութիւն-
ներ եւ եզրայանգումներ», 25.09.2013)։ 
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Էներգետիկ ոլորտ. Էներգետիկ ոլորտը տնտեսական ոլոր-

տի մաս է կազմում, որին առնչվող հարցերը ևս չեն շրջանցվել 

ՄՄ-ին անդամակցության դիսկուրսում։ Էներգետիկ խնդիրնե-

րի լուծումը դիտարկված հոդվածներում մեծ մասամբ կապվում 

է հենց ՄՄ-ին, Եվրասիական միությանը, որն, ըստ էության, 

կրկին ասոցացված է Ռուսաստանի հետ (մեր կողմից հարցված 

փորձագետների շրջանում ևս առկա են այս մոտեցումները, 

առավել մանրամասն տե՛ս 9-րդ ենթավերնագրի ներքո)։ Հայաս-

տանի կողմից ՄՄ-ին անդամակցության որոշման մեջ նշանա-

կալի դեր է հատկացվում էներգետիկ գործոնին՝ հաշվի առնելով 

ՀՀ էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից։ Որպես ՄՄ-ից 

(նաև ԵՏՄ-ից) ակնկալվող արդյունքներ հիմնականում կարելի 

է նշել ներդրումները ՀՀ էներգետիկ ոլորտում՝ զարգացման 

նպատակով. «...Модернизации действующей АЭС, развитии 

 Կողմ Դեմ 

«Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Ռու-
սաստանը մեր հիմնական առեւտրա-
յին գործընկերն է եւ ներդրողը, իսկ 
հայկական արտադրանքը հիմնակա-
նում իրացւում է ռուսական շուկա-
յում» («Մասիս» շաբաթաթերթ, Տիգ-

րան Սարգսեան. «Մաքսային միու-

թիւն մտնելով Հայաստանը կը շահի», 

09.11.2013)։ 

  

«Տնտեսութեան մէջ մեր առեւտրաշր-
ջանառութեան աճը աւելի քան 23 տո-
կոս է: Ռուսիան կը մնայ Հայաստանի 
առաջատար առեւտրատնտեսական 
գործընկերը, եւ այդ միտումը կը պահ-
պանուի», հաստատած է Փու-
թին» («Արձագանգ», «Դուք ա՛յս կողմ 

հրամմեցէք...», 01.09.2013)։ 
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транспортных и энергетических инфраструктур благодаря 

российским инвестициям объемом 470 млн долларов»1 («Ноев 

Ковчег», «Таможенный союз откроет дополнительные возмож-

ности для экономики Армении», 01-15.10.2013)։ Ակնկալվող 

արդյունքներից է նաև գազի գնի նվազումը կամ, գոնե, եղած 

վիճակի պահպանումը. «Экономист подчеркнул, что за счет сня-

тия таможенных пошлин станет возможным 30% снижение тари-

фов на поставляемый из России газ»2 («Ноев Ковчег», «Таможен-

ный союз откроет дополнительные возможности для экономики 

Армении», 01-15.10.2013)։ 

Վերոնշյալ հանգամանքները ՄՄ-ին անդամակցությանը 

դեմ կարծիքներում դիտարկվում են այլ տեսանկյունից։ Այս 

տեքստերում կարելի է տեսնել մտավախություն, որ Ռուսաս-

տանը, հանդիսանալով Հայաստանին գազ մատակարարող և 
էներգետիկ հարցերում մեծ հետաքրքրություն ունեցող կողմ, 

կօգտագործի ՄՄ-ին անդամակցության փաստը՝ էներգետիկ 

շուկայում Ռուսաստանի մենաշնորհն ավելի ամրապնդելու 

համար։ Նկատենք նաև, որ պատահական չէր հենց այս ժամա-

նակահատվածում ռուսական գազի թանկացման ու դրանից 
կախված՝ էլեկտրաէներգիայի գնի աճի մասին լուրերի տարա-

ծումը, ինչը, կարծում ենք, ընդհանուր գործընթացի մաս էր 

կազմում։ 

1 «Գործող ԱԷԿ մոդեռնիզացիան, տրանսպորտային և էներգետիկ ենթակառուց-
վածքների զարգացումը տեղի կունենա $470 մլն կազմող ռուսական ներդրումնե-
րի շնորհիվ» («Ноев Ковчег», «ՄՄ-ն լրացուցիչ հնարավորություններ կբացի ՀՀ 
տնտեսության համար», 01.10.2013)։ 
2 «Տնտեսագետն ընդգծեց, որ Ռուսաստանից ստացվող գազի գինը 30%-ով կարող 
է նվազել  սահմանին մաքսերի վերացման շնորհիվ» («Ноев Ковчег», «ՄՄ-ն լրա-
ցուցիչ հնարավորություններ կբացի ՀՀ տնտեսության համար», 01.10.2013)։ 
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Աղյուսակ 3.7.  
Էներգետիկ ոլորտ. ՄՄ անդամակցությանը  

«կողմ» և «դեմ» փաստարկումներ 

Կողմ Դեմ 

«Экономист подчеркнул, что за счет 
снятия таможенных пошлин станет 
возможным 30% снижение тарифов на 
поставляемый из России газ» («Ноев 
Ковчег», «Таможенный союз откроет 
дополнительные возможности для 
экономики Армении», 01-15.10.2013)։ 
Տնտեսագետն ընդգծեց, որ Ռուսաս-
տանից ստացվող գազի գինը 30% կա-
րող է նվազել սահմանին մաքսերի 
վերացման շնորհիվ («Ноев Ковчег», 
«ՄՄ-ն լրացուցիչ հնարավորություն-
ներ կբացի ՀՀ տնտեսության համար», 
01.10.2013)։ 

«Հայաստանի էներգետիկ կախվածու-
թյունը Ռուսաստանից հանգեցրեց 
տնտեսական ոլորտում Ռուսաստանի 
գերիշխանության» («Asbarez», «Why 
Armenia Should Have Chosen the Path to 
EU»/«Ինչո՞ւ Հայաստանը պետք է ընտ-
րի  դեպի  ԵՄ  ճանապարհը» , 
05.09.2013)։ 
  

«Эксперт по энергетике считает, что 
вступление в ТС позволит Армении 
сохранить действующую АЭС. Строи-
тельство новой АЭС, по его мнению, 
не обеспечило бы энергобезопасность 
Армении: в этом случае встал бы воп-
рос возвращения инвестиций, что в 
свою очередь привело бы к повыше-
нию тарифов на электроэнер-
гию» («Ноев Ковчег», «Таможенный со-
юз откроет дополнительные возмож-
ности для экономики Армении», 01-
15.10.2013)։ 
Էներգետիկ խնդիրներով փորձագետը 
գտնում է, որ ՄՄ-ին անդա-
մակցությունը հնարավորություն 
կտա Հայաստանին պահպանել գոր-
ծող ԱԷԿ-ը։ Նոր ԱԷԿ-ի շինարարու-
թյունը, նրա կարծիքով, չի ապահովի 
ՀՀ էներգետիկ անվտանգությունը։ Այս 
դեպքում կբարձրանար ներդրումների 
վերադարձման հարցը, ինչն իր 
հերթին կբերի էլեկտրաէներգիայի 
գնի բարձրացման։ 

Естественно, что в Таможенном союзе 
его члены – по крайней мере, два из 
трех – будут проталкивать свои интере-
сы как экспортеры углеводородов, а 
Белоруссия – как их транзитер. Естест-
венно, что они по этому вопросу будут 
вести протекционистскую политику. 
Армения – на 100% потребитель этих 
углеводородов. Нет для нее выгоды в 
этом союзе («Ноев Ковчег», «Давид 
Шахназарян: России понадобилось 
притормозить движение Армении к 
Европе», 01-15.10.2013).  
Բնական է, որ ՄՄ-ն և դրա անդամ-
ները, առնվազն 3-ից 2-ը, պետք է 
առաջ տանեն իրենց շահերը որպես 
էներգակիրներ արտահանողներ, իսկ 
Բելառուսը՝ որպես միջնորդ։ Հայաս-
տանը 100%-ով այդ էներգակիրների 
սպառողն է։ Այդ միության մեջ Հայաս-
տանը շահ չի կարող ունենալ։ 
  



                      47  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կողմ Դեմ 

«Mодернизации действующей АЭС, 
развитии транспортных и энергетиче-
ских инфраструктур благодаря рос-
сийским инвестициям объемом 470 
млн долларов» («Ноев Ковчег», «Тамо-

женный союз откроет дополнительные 

возможности для экономики Арме-

нии», 01-15.10.2013).  

Գործող ԱԷԿ մոդեռնիզացիան, 

տրանսպորտային և էներգետիկ 

ենթակառուցվածքների զարգացումը 

տեղի կունենա 470 մլն դոլար կազմող 

ռուսական ներդրումների շնորհիվ։ 

Впрочем, министр энергетики и при-
родных ресурсов Армен Мовсисян по-
спешил заверить журналистов, что сни-
жения цен на газ для населения не бу-
дет. По его словам, средства будут на-
правлены на субсидирование импорта 
российского газа в Армению («Ноев 

Ковчег», «Таможенный союз откроет 

дополнительные возможности для эко-

номики Армении», 01-15.10.2013). 

 ՀՀ Էներգետիկայի և բնական ռեսուրս-

ների նախարար Արմեն Մովսիսյանը 

շտապեց լրագրողներին հավաստիաց-

նել, որ գազի գնի իջեցում բնակչության 

համար չի սպասվում։ Ըստ նրա՝ այդ 

միջոցները պետք է ուղղվեն ռուսական 

գազի սուբսիդավորմանը։ 

  «…դա փաստ է, որ մեր ռազմական եւ 
էներգետիկ խնդիրներով ամբողջու-
թեամբ կախուած ենք Ռուսաստանից: 
Այլ բան է հարցը, թէ ինչու դա իմանա-
լով մեր ռեսուրսը չենք մեծացրել, որ-
պէսզի երբ ժամանակը գալիս է «կամ… 
կամ»ի առաջ կանգնելու, մենք այդպէս 
ծայրայեղ անհրաժեշտութեան գիտակ-
ցումով չգնանք, պարտադրուած գործ-
ընթացի մէջ մտնենք, այլ կարողանանք 
մեր անհրաժեշտ խնդիրները լուծել 
այն գիտակցութիւնն ունենալով, որ 
վաղը ունենալու ենք ինքնուրոյն, բա-
ւարար ռեսուրս ձեռք բերելու հնարա-
ւորութիւն» («Asbarez», «Ռազմական եւ 

էներգետիկ խնդիրներով ամբողջու-

թեամբ կախուած ենք Ռուսաստանից. 

լինել-չլինելու հարց էր». Արմէն Ռուս-

տամեան, 10.09.2013)։ 
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ՀՀ ինքնիշխանություն և ՄՄ 

Այս թեմատիկ խմբում որպես աղբյուր առավել հաճախ հանդես 

են եկել տարբեր փորձագետներ, լրագրողներ, սակայն առավել 

մեծ թիվ են կազմել ՀՀ ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչնե-

րը։ Որպես կանոն, հիմնական դիրքորոշումը ՄՄ-ին անդամակ-

ցությանը դեմ լինելն է՝ հղում անելով ՀՀ ինքնիշխանությանն 

սպասվող ռիսկերի փաստարկմանը. «...վտանգուած կը տեսնեն 

Հայաստանի անկախութիւնն ու հայ ժողովուրդի ազատու-

թիւնը» («Asbarez», «Անկախութեան պահպանման բաց եւ առաջ-

նային օրակարգը», 30.09.2013)։ ՄՄ-ին անդամակցությունը 

որպես ՀՀ ինքնիշխան որոշում է դիտարկվել միայն մեկ անգամ՝ 

օտարերկրյա դիվանագետի կարծիքում, ինչով ՀՀ ինքնիշխա-

նության առկայությունը հաստատվում է, ոչ թե խնդրականաց-

վում։ Մնացյալ բոլոր դեպքերում ակնհայտ է Հայաստանի ան-

կախության կորստի մտավախությունը. «...մէկ բեւեռին կանգ-

նած են ահազանգ հնչեցնողները, որոնք վտանգուած կը տեսնեն 

Հայաստանի անկախութիւնն ու հայ ժողովուրդի ազատու-

թիւնը» («Asbarez», «Autumn Promises: From Moscow to Brussels 

and Back», 10.09.2013)։ Կամ մեկ այլ օրինակ. «Անկասկած, 

Մաքսային միութեանը միանալու դէպքում Հայաստանը է՛լ 

աւելի է կորցնում իր ինքնիշխանութիւնը» («Ազդակ» օրաթերթ, 

«Ռուսաստանի ճնշման տակ. Հայաստանը կանգնեց պարտա-

դրուած ընտրութեան առաջ», 09.09.2013)։ Այս տեսակետի կողմ-

նակիցները ՀՀ անդամակցության որոշումը Ռուսաստանի կող-

մից ճնշման արդյունք են դիտարկում՝ ՄՄ-ին անդամակցու-

թյան արդյունք համարելով այն, որ Ռուսաստանը կամրապնդի 
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Հայաստանի կախվածությունն իրենից. «Հայաստանի վրա Ռու-

սաստանի բացահայտ և գռեհիկ ճնշումը մշտապես կմնա այն 

թելադրող վեկտորը, որով Ռուսաստանը կորոշի Հայաստանի 

«բազմավեկտորությունը», եվրոպական սլաքների «քաշը, հա-

սակը և ուղղությունը» («Ալիք» օրաթերթ», «Օրհնված սհաթի 

նստվածքը», 17.09.2013)։ 

Աղյուսակ 3.8.  
ՀՀ ինքնիշխանություն. ՄՄ-ին անդամակցությանը  

«կողմ» և «դեմ »տեսակետների օրինակներ 

Կողմ 

«Դա ինքնիշխան Հայաստանի ինքնիշխան որոշում է, որը հաշվի է առնում Հա-
յաստանի շահերը» («Asbarez», «Ֆրանսիայի դեսպանը հաստատեց Ցեղասպա-
նության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը», 29.10.2013)։ 

Դեմ 

«Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ ուղղված որոշում...» («Օրեր» ամսագիր, 
Հայ-ռուսական բարեկամության հուշարձանի բացում և հակապուտինյան երթ 
Երևանում, 02.12.2013)։ 

«Մէկ բեւեռին կանգնած են ահազանգ հնչեցնողները, որոնք վտանգուած կը 
տեսնեն Հայաստանի անկախութիւնն ու հայ ժողովուրդի ազատու-
թիւնը»» («Asbarez», «Autumn Promises: From Moscow to Brussels and Back», 
10.09.2013)։ 

«Անկասկած, Մաքսային միութեանը միանալու դէպքում Հայաստանը է՛լ աւելի է 
կորցնում իր ինքնիշխանութիւնը» («Ազդակ» օրաթերթ, «Ռուսաստանի ճնշման 
տակ. Հայաստանը կանգնեց պարտադրուած ընտրութեան առաջ», 09.09.2013)։ 

«Կան մարդիկ, ովքեր կտրուկ դեմ արտահայտվեցին Մաքսային միությանը, քանի 
որ նրանք պնդում են, որ երկրի ինքնիշխանությունը սպառնալիքի տակ է» («Asba-
rez», «Autumn Promises: From Moscow to Brussels and Back», 10.09.2013)։ 

Սեպտեմբերի 2ից մինչ 21ի գեղեցիկ օրերի բնաբանը, որ պիտի լինէր՝ «Անկա-
խութիւն» եւ «Միացեալ Հայաստան», դարձաւ «Եւրասիա՞», թէ «Եւրոմիութիւն»: 
 «Լաւագոյն պարագայում մեծամասնութիւնը հարց է բարձրացնում պայմանա-
գրերին ծանօթ չլինելու եւ Ս.Սարգսեանի անընդունելի գործելաոճի վերաբերեալ: 
Սակայն, ի՞նչ է Հայոց պետականութեան ազգային ռազմավարութիւնը՝ մեր «Ան-
կախութեան» վերաբերեալ եւ, օրինակ, սրանից 8 տարի յետոյ նրա 30ամեակին 
(երբ ըստ Եւրասիայի ծրագրի, եթէ թղթի վրայ չմնայ, 2020ից կ՛աշխատի ռուբլին՝ 
տարածաշրջանում եւ երեւի մենք էլ կը վերադառնանք հին լա՛ւ օրերին…) ինչ 
պատկեր է կազմելու Հայաստանի անկախ եւ ազատ Հանրապետութիւնը, դժուար 
թէ որեւէ քաղաքական դէմք եւ հոսանք ունի յստակ գրաւոր ծրագիր ու հայեցա-
կարգ, իսկ Եւրասիայինը արդէն պարզ է…» («Asbarez», «Անկախութեան պահ-
պանման բաց եւ առաջնային օրակարգը», 30.09.13)։ 
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«Եվրասիական միությունը» որպես իդեոլոգեմ 

Հետազոտական ժամանակահատվածում Սփյուռքի լրատվամի-

ջոցները Եվրասիական միությանն (ԵԱՄ) անդրադարձել են ոչ 

այնքան հաճախ, ինչը, թերևս, պայմանավորված է ԵԱՄ դեռ 

չորոշարկված կառույց լինելու հանգամանքով։ Չնայած այս 

հանգամանքին, ԵԱՄ-ն արդեն հանդես է գալիս որպես գաղա-

փարական հասկացություն, և ուրվագծվում են դրա իմաստա-

վորման հիմնական տեսանկյունները։ Դիտարկված ժամանա-

կահատվածում ԵԱՄ–ը քննարկվում է ՄՄ-ին ինտեգրացիայի 

համատեքստում՝ որպես դրա տրամաբանական շարունա-

կություն և հաջորդող քայլ. «Սեպտեմբեր 3-ին, «ՀՀ նախագահ 

Սերժ Սարգսեանը Մոսկուայում իր յայտարարութիւնը կատա-

րեց՝ կտրուկ համաձայնութեան որոշում ստորագրելով՝ միանա-

լու Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի նախաձեռնած Եւրա-

սիական միութեանը, Մաքսային միութեան նախաքայ-

լով» («Asbarez», «Անկախութեան պահպանման բաց եւ առաջ-

նային օրակարգը», 30.09.13)։  

Եվրասիական միության իմաստավորման երկրորդ և 

երրորդ կողմերն այն են, որ դա հանդես է գալիս որպես ՌԴ, իսկ 

ավելի հաճախ՝ նաև անձամբ Վ.Պուտինի աշխարհաքաղաքա-

կան նախաձեռնություն, և որ Եվրասիական միությունը գլոբալ՝ 
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աշխարհաքաղաքական ձեռնարկ է։ Ասել է թե՝ Եվրասիական 

միությունը «Արևմուտքին» հակակշիռ աշխարհաքաղաքական 

բևեռի հավակնող պուտինյան նախագիծ է. «Ինչպէս որ Հայաս-

տանի մէջ կը սիրեն ըսել, «գործընթաց»ը իր «մեկնարկային» 

փուլին մէջ է։ Այսինքն՝ իր առաջին քայլերը կը նետէ նախկին 

Խորհրդային Միութեան անդամ երկիրները տարածաշրջանա-

յին միաւորման նորօրեայ տարազով մը համախմբելու Ռուսիոյ 

քաղաքական նախաձեռնութիւնը։ ...ռուս պետական միտքը 

փաստօրէն նոր թափ հաղորդած է իր ազդեցութեան գօտին 

տնտեսապէս, նաեւ ու ի վերջոյ քաղաքականապէս միաւորելու 

ռազմավարութեան» («Asbarez», «Անկախութեան պահպանման 

բաց եւ առաջնային օրակարգը», 30.09.13)։  

Կամ, օրինակ. «Եւրասիական միութեան ստեղծմամբ գոր-

ծակցութիւնը պիտի փոխադրուի քաղաքական բնագաւառ, 

որովհետեւ Ռուսիա կը ձգտի ստեղծելու աշխարհաքաղաքա-

կան նոր բեւեռ մը...» («Գանձասար» շաբաթաթերթ, «Հայաստա-

նի Ազգային ժողովին մէջ քաղաքական ուժերը կը շարունակեն 

լուսարձակի տակ բերել Մաքսային միութեան Հայաստանի ան-

դամակցութեան խնդիրը», 19.09.13)։ Հետաքրքիր է նկատել, որ 

թեև Եվրասիական միությունը դիտարկվում է որպես «Արև-

մուտքին» հակակշիռ բևեռ, այնուամենայնիվ, այն չի ձևակերպ-

վում իբրև «այլընտրանք», այսինքն՝ հակադրությունը չի բացար-

ձակացվում և մնում է թոթով՝ չնայած իր պաթոսին։ 

Վերոնշյալ իմաստավորումներն առկա են՝ անկախ կառույ-

ցի հանդեպ դրական կամ բացասական դիրքորոշումներից։ Ինչ-

պես նշեցինք, Եվրասիական միությունն իր հիմքով ասոցացված 

է Մաքսային միության հետ, և հետևաբար՝ առաջինի հանդեպ 
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վերաբերմունքը և տեսակետները միանշանակորեն կապված են 

ՄՄ-ի հանդեպ դիրքորոշումների հետ։ Այսպես, ՀՀ-ի կողմից 

Եվրասիական միությանը լիարժեք ինտեգրման քաղաքական 

օրակարգն առաջ է տանում «Ноев Ковчег»-ը: Առավել ևս այդ վե-

րաբերմունքն ընդգծվում է ռուս լրագրողների հոդվածներում։ 

Օրինակ, «Крутые повороты российско-армянских отношений» 

հոդվածում նշվում է, որ որոշումը բխում է ՌԴ և նրա գործընկեր-

ների շահերից, այն Ռուսաստանի նախագահի ծրագիրն է, որը 

նա ձգտում է իրագործել. «Однако начавшийся мировой экономи-

ческий кризис и непрекращающаяся деструктивная политика За-

пада в отношении России расставили все по своим местам. У руко-

водства страны сформировалось устойчивое представление о том, 

что создание Евразийского союза является единственно реальной 

выигрышной перспективой для российского государства и его 

стратегических союзников. И Владимир Путин шел на второй пре-

зидентский срок с четким пониманием этой цели. Концепция Ев-

разийского союза нашла отражение в одной из его предвыборных 

статей, а затем в соответствующих президентских указах и других 

основополагающих документах российской внешней политики 

(«Ноев Ковчег», «Крутые повороты российско-армянских отноше-

ний», 01.-15.10.2013)1։  

1 «Սակայն սկսված համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը և Արևմուտքի՝ 
Ռուսաստանի նկատմամբ չդադարող ապակառուցողական քաղաքականությունն 
ամեն ինչ դրեցին իրենց տեղը։ Երկրի ղեկավարության մոտ ձևավորվեց կայուն 
տեսակետ, որ Եվրասիական միության ստեղծումը միակ իրատեսական շահեկան 
հեռանկարն է ռուսական պետության և իր ռազմավարական գործընկերների հա-
մար։ Եվ Վլադիմիր Պուտինը գնաց երկրորդ նախագահական ժամկետին այս 
նպատակի հստակ գիտակցմամբ։ Եվրասիական միության հայեցակարգն արտա-
ցոլվեց նրա նախընտրական հոդվածներից մեկում, այնուհետև համապատաս-
խան նախագահական հրահանգներում և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքակա-
նության այլ հիմնարար փաստաթղթերում» («Ноев Ковчег», «Հայ-ռուսական 
հարաբերությունների կտրուկ շրջադարձերը», 01.-15.10.2013)։ 
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«Ալիք», «Asbarez», «Հորիզոն» պարբերականները, համա-

կարծիք լինելով Եվրասիական միության աշխարհաքաղաքա-

կան ծրագրային բնույթին, այն բնութագրում են առավելապես 

բացասական կամ ոչ միանշանակ էպիտետներով. չարաբաս-

տիկ Եվրասիական միություն, սպառնում է զրկել Հայաստանին 

ինքնիշխանությունից («Ալիք», «Օրհնված սհաթի նստվածքը», 

17.09.13), Պուտինի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը 

(«Asbarez», «Ինչո՞ւ Հայաստանը պետք է ընտրի դեպի ԵՄ ճանա-

պարհը» 05.09.13)։ Զուգահեռներ են տարվում Եվրասիական 

միության ծրագրի ու Խորհրդային Միության վերականգնման 

հնարավոր սցենարի միջև։ Խորհրդային Միությունն այս դեպքե-

րում դիտարկվում է իբրև ռուսական կայսրության օրինակ, ուս-

տի Եվրասիական միությունը ստանում է Սովետական Միու-

թյուն վերստեղծելու ռուսաստանյան ղեկավարության կայսե-

րական ծրագրի իմաստը։ «Asbarez»-ը, Եվրոպական միության 

ինտեգրացիայի քաղաքական օրակարգի կողմնակիցը լինելով, 

եվրասիական ինտեգրումը բնորոշում է որպես պարտադրված 

ընտրություն, որից շահում է միայն Ռուսաստանը. «Եւ այս 

չարեաց փոքրագոյնի ընտրութիւնը պարտադրելով Հայաստա-

նին՝ Մոսկուան իր համար տանում է առաւելագոյնը՝ Հայաս-

տանի լիակատար հնազանդութիւնը եւ օտարումը Արեւմուտ-

քից» («Asbarez», Ո՞ւմ պատուէրն է կատարում Զօրի Բալայեանը», 

15.10.13)։ 

Դիտարկելով ինտեգրացիոն երկու ուղղությունների հնա-

րավորությունները՝ «Հայրենիք» շաբաթաթերթում շեշտադրվում 

է իրավիճակի անհնարինությունը, միևնույն ժամանակ փորձ է 
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արվում անդրադառնալ Հայաստանի համար եվրասիական ին-

տեգրման հնարավոր դրական զարգացումներին։ Այս պարա-

գայում խոսվում է եվրասիական ինտեգրման արդյունքում 

տնտեսական աճի հավանականության մասին. «ունենալով 

տնտեսական զարգացման նույնպիսի մակարդակ` Հայաստանի 

համար Եւրասիական շուկան ներկայումս ամենանուաճուածն 

է ու ամենահեռանկարայինը: Հայաստանն ու Ռուսաստանը 

ներկայումս ծրագրում են մեծ ծաւալներով ընդլայնել տնտեսա-

կան գործակցութիւնը, ինչը կը ներառի յատկապէս արդիւնաբե-

րական ոլորտները» («Հայրենիք» շաբաթաթերթ, «Հայաստանի 

հեռանկարներ. իրողութիւններ եւ եզրայանգումներ», 25.09.13)։  

Սփյուռքի լրատվամիջոցներում Եվրասիական միությանը 

ՀՀ անդամակցությանը «կողմ» և «դեմ» փաստարկներում կարող 

ենք նկատել, որ դրանք հիմնականում համահունչ են Մաքսա-

յին միությանն անդամակցելու շուրջ փաստարկներին։ Այսպես, 

«կողմ» տեսանկյունից որոշումը հիմնավորվում է տնտեսական 

զարգացման հեռանկարով և ՌԴ-ի հետ ՀՀ բարեկամության 

ավանդույթով, դեմ տեսանկյունից շեշտադրվում են հնարավոր 

բացասական հետևանքները, որոնցից առավել կարևորվում է 

ինքնիշխանության հնարավոր կորուստը, մտահոգություն է 

դրսևորվում նաև կառույցի անկատարության և անմիանշանա-

կության, զարգացման կոնկրետ սցենարի բացակայության 

նկատմամբ։ Օրինակները ներկայացնում ենք Աղյուսակ 4.1-ում. 
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«Եվրասիական միություն» - «Եվրամիություն» 

«Եվրասիական միություն» իդեոլոգեմը հաճախ հանդիպում է 

ԵՄ-ի հետ համեմատության համատեքստում։ Հիմնական առա-

վելությունն ու գլխավոր տարբերությունը, որ նշվում է հօգուտ 

Եվրասիական միության, անվտանգության հարցն է։ Այն շրջա-

նառվում է հիմնականում «Ноев Ковчег»-ի հոդվածներում, որը, 

առավելապես հանդես գալով Ռուսաստանի դիրքերից, ներկա-

յացնում է ռուսաստանյան իշխանությունների տեսակետը, ինչը 

կարելի է երբեմն տեսնել նաև լրագրողների կողմից հայկական 

կողմի հետ երկրորդ դեմքով խոսելու պրակտիկայում. «Вполне 

очевидно, что Кремль, и на это он имел полное право, предло-

жил Еревану альтернативу: продолжая «интеграционные» игры с 

Брюсселем, вы теряете российский «зонтик» безопасности, а при-

соединяясь к российским интеграционным проектам, вы полу-

чаете гарантии военной поддержки» («Ноев Ковчег», «Интегра-

ционные альтернативы: сложный выбор Армении между Евро-

пой и Россией», 16.09.13)1։ 

«Ալիք» օրաթերթում Եվրասիական միության ընտրությու-

նը, ի հաշիվ Եվրամիության հետ կապերի զարգացման, նկարա-

գրվում է ցավով, ափսոսանքով և լի մտավախություններով. 

«Մինչև սեպտեմբերի 3-ը Հայաստանն ուներ թեկուզ և դժվարին, 

բայց, այնուամենայնիվ, ընտրության հնարավորություն։ Երևա-

1  «Միանգամայն պարզ է, որ Կրեմլը, և դրա իրավունքը նա ուներ, առաջարկել է 

այլընտրանք Երևանին. շարունակելով «ինտեգրացիոն» խաղերը Բրյուսելի հետ՝ 

դուք կորցնում եք ռուսական անվտանգության «անձրևանոցը», մինչդեռ միանա-

լով ռուսական ինտեգրացիոն նախագծերին՝ դուք ստանում եք ռազմական ապա-

հովության երաշխիքներ» («Ноев Ковчег», «Ինտեգրացիոն այլընտրանքներ. Հա-

յաստանի բարդ ընտրությունը ԵՄ-ի և Ռուսաստանի միջև», 16.09.13)։ 
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նը կարող էր ընտրել Եվրամիության հետ ասոցացման տարբե-

րակը, որը, ինչպես հրապարակախոս Վահան Մարտիրոսյանն 

է սահմանում, առաջարկում էր «ավելին ավելիի դիմաց»՝ բարե-

փոխվեք ավելի, ստացեք ավելին։ Կամ էլ նախապատվությունը 

տալ ռուսական տարբերակին՝ «պակաս պակասի դիմաց» (ես 

այն կանվանեի «ամեն ինչ ոչնչի դիմաց»). տնտեսական ու ռազ-

մաքաղաքական պատժամիջոցներ Կրեմլին դուր չեկած որևէ 

բանի առիթով։ Մեր գենետիկ գաղտնագրից վերջնականապես 

չի մաքրվել Խաչատուր Աբովյանի ժամանակից մնացած «էն 

սհաթն օրհնելու» և բակունցյան «ռուսաց թագավորին նամակ 

գրելու» սովորույթի նստվածքը։ Մտաբերում եմ ու սարսափում, 

թե ինչ է լինելու օրհասական պահին Արցախի ճակատագիրը։ 

Չէ՞ որ որոշել ենք ամեն ինչ թողնել «ՄԵԾ ԱՐՋԻ» բարեգթու-

թյանը։ (...) Սա բառացիորեն նշանակում է, որ Հայաստանի 

«բազմավեկտորության» ռազմավարությունն իր տեղը զիջում է 

«ռուսավեկտորությանը»։ Պարզ լեզվով ասած՝ ցտեսություն, 

Եվրոպա, ցտեսություն Եվրոպական արժեքներ» («Ալիք», «Օրհն-

ված սհաթի նստվածքը», 17.09.13)։ «Asbarez»-ը ևս խնդրակա-

նացնում է Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակ-

ցությունը՝ վերջինը բնորոշելով որպես ոչ այդքան կայացած 

միություն. «Միություն, որը, ի տարբերության ԵՄ-ի, ունի ընդա-

մենը մի քանի անդամ և դեռևս ոչ այնքան կարևոր գործունեու-

թյուն է ծավալել» («Asbarez», «Ինչո՞ւ Հայաստանը պետք է ընտրի 

դեպի ԵՄ ճանապարհը», 05.09.13)։ 
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«Ռուսաստանը» որպես իդեոլոգեմ 

«Ռուսաստան» իդեոլոգեմն իմաստավորվում է ոչ միայն վերը 

նշված «Մաքսային միության» և «Եվրասիական միության» 

իմաստակից հասկացությունների միջոցով, այլև ՀՀ–ՌԴ կամ 

հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում։ Ինչպես 

կարող ենք տեսնել Աղյուսակ 5.1–ից, «Ռուսաստան» իդեոլոգե-

մի մասին առավել շատ հոդվածներ խմբավորվել են հենց այս՝ 

հայ–ռուսական հարաբերությունների թեմատիկ բլոկում։  

Հայ-ռուսական հարաբերությունների թեմային անդրա-

դարձել են տարբեր աղբյուրներ՝ լրագրողներ, քաղաքական, 

Աղյուսակ 5.1.  
«Ռուսաստան» իդեոլոգեմի բաշխումն ըստ թեմատիկ ոլորտների 
 

   % 

Հայ-ռուսական հարաբերություններ 34,3% 

ՀՀ ապագան. ՄՄ, թե՞ Եվրոպա 16,4% 

ՀՀ և ԼՂՀ անվտանգություն 16,4% 

Ռուսաստանը տարածաշրջանում 13,4% 

ՀՀ-Եվրոպա կապեր 9,0% 

ՄՄ՝ անորոշ ապագա 9,0% 

ՀՀ ինքնիշխանություն 7,5% 

ՄՄ-ն՝ որպես ՀՀ շահերն արտահայտող 3,0% 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական դրություն/զարգացում 1,5% 
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կուսակցական գործիչներ, փորձագետներ, մշակութային գոր-

ծիչներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր դիտանկյունից է մեկնա-

բանում ստեղծված իրավիճակն ու հնարավոր ելքերը։ Հայ-ռու-

սական հարաբերությունները պաշտոնական աղբյուրների կող-

մից ներկայացված են որպես ժողովուրդների միջև բարեկամու-

թյան և եղբայրության դարավոր ավանդույթների վրա կառուց-

ված հարաբերություններ, որոնք ավելին են, քան ուղղակի հա-

մագործակցությունը կամ ռազմավարական համագործակցու-

թյունը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների այսպիսի համա-

տեքստում «Ռուսաստանի» մասին նշվում են հետևյալ բնութա-

գրիչները՝ հավատարիմ գործընկեր, ավանդական գործընկեր, 

տնտեսական գործընկեր, առաջատար առևտրատնտեսական 

գործընկեր, գլխավոր ռազմաքաղաքական դաշնակից (главный 

военно-политический союзник), բարեկամ, եղբայր ժողովուրդ, 

Ռուսաստանը՝ Հայաստանի ավանդական պաշտպան։ Այսպիսի 

դիրքորոշումները, իհարկե, բնորոշ են Հայաստանի կողմից ՄՄ-

ին, իսկ հետագայում նաև ԵԱՄ-ին անդամակցության որոշ-

մանն աջակցողներին և այն ՀՀ շահերին համապատասխան 

համարողներին։ 

Եվ հակառակը՝ Եվրոպական ինտեգրացիային կողմնակից 

կամ էլ ՄՄ-ին անդամակցությանը դեմ աղբյուրները շրջանա-

ռում են հայ-ռուսական հարաբերությունները խնդրականաց-

նող տեսակետներ՝ մատնանշելով, որ դրանք անհավասար են, 

Հայաստանը, լինելով փոքր պետություն, կախվածության մեջ է 

Ռուսաստանից, Ռուսաստանի կողմից ճնշումներ են գործադր-

վում Հայաստանի նկատմամբ, և որ Հայաստանը Ռուսաստանի 
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«կցորդն» է («Армения «придаток» России»)։ Կամ, ինչպես նշվում 

է հոդվածներից մեկում. «Գաղտնիք չէ, որ ռուսները նախկին 

խորհրդային հանրապետությունները դեռ համարում են կամա-

կատար պետություններ։ Վերջերս նույնիսկ զուգահեռներ անց-

կացվեցին Հայաստանի և Կալինինգրադի միջև ...համեմատել 

էքսկլավը ինքնիշխան պետության հետ» («Asbarez», «Autumn 

Promises: From Moscow to Brussels and Back», «Աշնանային խոս-

տումներ. Մոսկվայից Բրյուսել և հետ» 10.09.2013)։ 

Այս տեսանկյունները բավական տարածված են դիտարկ-

ված հոդվածներում։ Ինչպես երևում է Աղյուսակ 5.2-ից, «Ռու-

սաստանի» նկատմամբ տրամադրություններում ամենից բարձր 

ցուցանիշն ունի բացասական երանգավորումը՝ 44.8%, որին 

հաջորդում է դրականը՝ 37,3%, իսկ հետո միայն հավասա-

րակշռվածը՝ 26,9%։ 

 
Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմական  

անցյալի վերաբերյալ պատկերացումները 

Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմական հիմքերի վրա 

շեշտադրությունները տարբեր են։ Ռուսաստանի հետ հարա-

բերությունների խորացմանը կողմնակից թևը շեշտադրում է 

պատմական դրական փորձը և համատեղ պատմական անցյալը, 

Աղյուսակ 5.2.  
«Ռուսաստան» իդեոլոգեմի հուզական երանգավորումները  

  % 

Դրական 37,3% 

Հավասարակշռված 26,9% 

Բացասական 44,8% 

Մտահոգ 1,5% 
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ինչի արդյունքում ձևավորվել են «երկկողմ հարաբերություններ 

անցյալի և բարեկամ երկու ժողովուրդների հոգևոր մտերմության 

ամուր հիմքի վրա» («Օրեր», «Ճաշկերույթին Պուտինը խոսել է 

Եվրոպայի ամենահին մշակույթներից մեկն ունեցող հայ 

ժողովրդի և Հայաստանի մասին», 02.12.13)։ Այս տեսանկյունը 

շրջանառվում է հիմնականում պաշտոնական աղբյուրների կող-

մից։ «Ноев Ковчег»-ը ՄՄ-ԵՄ երկընտրանքի իրավիճակը բնորո-

շում է որպես հայ-ռուսական հարաբերությունների ամենա-

դրամատիկ պահերից մեկը (ԽՍՀՄ փլուզումից հետո), որն իր 

հանգուցալուծումը ստացավ ՀՀ-ի կողմից ՄՄ–ին անդամակցելու 

հայտարարությամբ. «В 2013 году Россия и Армения пережили, 

наверное, один из самых драматических периодов в двусторонних 

отношениях после распада Советского Союза» («Ноев Ковчег», 

«Верность стратегическому союзничеству»1, 16.12.13)։  

«Ալիք» օրաթերթը պատմական անցյալին անդրադառնում 

է հակառակ տեսանկյունից. «Մեր գենետիկ գաղտնագրից վերջ-

նականապես չի մաքրվել Խաչատուր Աբովյանի ժամանակից 

մնացած «էն սհաթն օրհնելու» և բակունցյան «ռուսաց թագավո-

րին նամակ գրելու» սովորույթի նստվածքը։ ...որոշել ենք ամեն 

ինչ թողնել «ՄԵԾ ԱՐՋԻ» բարեգթությանը» («Ալիք», Օրհնված 

սհաթի նստվածքը, 17.09.13)։ 

1 2013թ. Հայաստանը և Ռուսաստանը հավանաբար  վերապրեցին երկկողմ հա-

րաբերությունների ամենադրամատիկական ժամանակշրջանը ԽՍՀՄ փլուզումից 

հետո («Ноев Ковчег», «Ռազմավարական համագործակցության հավատարմու-
թյուն», 16.12.13)։  
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Հայ-ռուսական հարաբերությունների  
ապագայի վերաբերյալ 

Տեքստերում հայ-ռուսական հարաբերությունների ապագայի 

մասին առկա են և՛ լավատեսական (ներկայի դրական բնորո-

շումներով և հարաբերությունների խորացմանը կողմ), և՛ հոռե-

տեսական (հարաբերությունների խորացմանը դեմ, ներկայի 

բացասական բնորոշումներով) մեկնաբանություններ։ 

Հայ-ռուսական հարաբերությունների բացասական կողմե-

րի վրա շեշտադրում են անում հիմնականում արևմտյան 

Սփյուռքի լրատվամիջոցները` «Ազատ օր», «Asbarez», «Մասիս» 

շաբաթաթերթ, «Ալիք»։ Հարաբերությունների խորացմանը կողմ 

տեսակետներ առկա են «Ноев Ковчег»-ում և ՀՀ կամ ՌԴ պաշ-

տոնական հայտարարությունների վերատպություններում 

(տե՛ս Աղյուսակ 5.3). 

Աղյուսակ 5.3.  
Հայ-ռուսական հարաբերությունների խորացմանը  

«կողմ» և «դեմ» դիտարկումների օրինակներ 

Դեմ Կողմ 

«Ահա թէ ինչու պէտք է ըսեմ, որ 

ուղղակի անընդունելի էր Ռուսիոյ 

կողմէ բանեցումը այսպիսի ճնշում-

ներու, զորս անոնք կը կիրարկեն, որ-

պէսզի կանխեն երկիրներու ինքնիշ-

խան որոշումները անդամակցելու 

իրենց նախընտրած միութեան»,- յայ-

տարարեց Պրոք («Ազատ օր» օրա-

թերթ, «Էլէնի Թէոխարուս կը յորդորէ՝ 

երես չդարձնել Հայաստանէն. Եւրո-

պացի երեսփոխաններու գնահատա-

կանները Եւրասիական մաքսային 

միութեան միանալու Հայաստանի 

որոշման լոյսին տակ», 01.10.13)։ 

«Армения в очередной раз подтвердила, 

что является надежным союзником Рос-

сии» («Ноев Ковчег», «Сурен Арутюнян: 

Для меня Армения и Россия – единое 

целое», 16.10.2013). 

«Հայաստանը հերթական անգամ հաս-

տատեց, որ Ռուսաստանի հուսալի 

գործընկերն է»։ 
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 Դեմ Կողմ 

«...դեմոկրատիայի կառուցման հեռա-

նկարները կնվազեն, և Ռուսաստանի 

կողմից հարևանների նկատմամբ 

ճնշումների վտանգը կմեծանա» («Asba-

rez», «EU Wants Clarification from 

Armenia»/«ԵՄ-ը պարզաբանում է պա-

հանջում Հայաստանից», 04.09.13)։ 

Наверное, нет необходимости гово-

рить, что Россию и Армению связыва-

ют особые отношения, это более, чем 

стратегическое партнерство, имея в ви-

ду исторические корни нашего взаимо-

действия («Ноев Ковчег», «Армяно-рос-

сийская встреча на высшем уровне: 

хроника визита», 16.12.13)։ 

Երևի կարիք չկա ասելու, որ Ռուսաս-

տանին և Հայաստանին կապում են 

հատուկ հարաբերություններ. դա 

ավելին է, քան ռազմավարական դաշ-

նակցությունը՝ նկատի ունենալով հա-

մագործակցության պատմական ար-

մատները («Ноев Ковчег», «Հայ-ռուսա-

կան հանդիպում բարձր մակարդակի 

վրա .  այցի  ժամանակացույց», 

16.12.13). 

Հայաստանի վրա Ռուսաստանի բա-

ցահայտ և գռեհիկ ճնշումը մշտապես 

կմնա այն թելադրող վեկտորը, որով 

Ռուսաստանը կորոշի Հայաստանի 

«բազմավեկտորությունը», եվրոպա-

կան սլաքների «քաշը, հասակը և 

ուղղությունը»։ Հայաստանի «բազմա-

վեկտորությունը», սլաքների «քաշն ու 

հասակը» արդեն իսկ ռեգրեսում են 

ակնթարթային արագությամբ՝ ձուլվե-

լով ռուսական «ուղղության» արագա-

ցող սլաքին։ Ներկա պահին Հայաս-

տանը «բազմավեկտոր ռուսական է»՝ 

բոլոր վեկտորներով «զգաստ» ընդու-

նում է ռուսական հրահանգները. ան-

վտանգության, տնտեսության, մտա-

ծողության մակարդակի իրավունք, 

ձևաչափ... («Ալիք», «Օրհնված սհաթի 

նստվածքը», 17.09.13)։ 

Հայաստանի եւ Ռուսաստանի յարա-

բերութիւնները խարսխուած են երկու 

երկրների ժողովուրդների միջեւ 

բարեկամութեան ու եղբայրութեան 

դարաւոր աւանդոյթների վրայ: Եւ ես 

վստահ եմ, որ այսուհետեւ էլ այդ յա-

րաբերութիւնները կը զարգանան 

փոխըմբռնման հունով, բարեկամու-

թեան, համագործակցութեան եւ փո-

խադարձ օգնութեան պայմանագրի 

համաձայն», նշած է Սարգսեան («Ար-

ձագանգ», «Դուք ա՛յս կողմ հրամ-

մեցէք...», 01.09.13)։ 
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 Դեմ Կողմ 

Կամ էլ նախապատվությունը տալ 

ռուսական տարբերակին՝ «պակաս 

պակասի դիմաց» (ես այն կանվանեի 

«ամեն ինչ ոչնչի դիմաց»). տնտեսա-

կան ու ռազմաքաղաքական պատժա-

միջոցներ Կրեմլին դուր չեկած որևէ 

բանի առիթով։ Հայրենի իշխանու-

թյունը ստիպված կլինի դիմակայել 

Մոսկվայի բուռն ու ջղաձիգ հակազդե-

ցությանը, փոխարենը Հայաստանի 

իշխանություններն ընտրեցին հեշտ 

ճանապարհը՝ տեղի տալով ռուսական 

մուրճի առաջին իսկ սպառնալիքին, 

ընդունել կապիտուլյացիան, հանձնել 

ամեն ինչ՝ սեփական ժողովրդի և երկ-

րի բախտն ու ճակատագիրը թողնելով 

հյուսիսից փչող քամու քմահաճույքին, 

փոխարենը վայելել սեփական իշխա-

նությունը վերարտադրելու «ցարա-

կան իրավունք»-ը («Ալիք», «Օրհնված 

սհաթի նստվածքը», 17.09.13)։ 

Մենք թանկ ենք գնահատում այդ 

յարաբերութիւնները եւ ամէն ինչ անե-

լու ենք, որպէսզի դրանք զարգանան: 

Մեզ համար դա բացարձակ գերակա-

յութիւն է: Դրա հետ մէկտեղ, ի հարկէ, 

կան հարցեր, որոնք հարկաւոր է լու-

ծել, որպէսզի մեր յարաբերութիւնները 

հասցուեն նոր, աւելի բարձր մակար-

դակի  («Արձագանգ»,  «Մամլոյ 

հաղորդագրութիւն», 05.09.13)։ 

  «Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Ռու-

սաստանը մեր հիմնական առեւտրա-

յին գործընկերն է եւ ներդրողը, իսկ 

հայկական արտադրանքը հիմնակա-

նում իրացւում է ռուսական շուկա-

յում» («Մասիս» շաբաթաթերթ, Տիգ-

րան Սարգսեան. «Մաքսային միու-

թիւն մտնելով Հայաստանը կը շահի», 

09.11.13)։ 
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Սփյուռքի ԶԼՄ-ում դիտարկել ենք նաև «Եվրամիություն» իդեո-

լոգեմը՝ վերհանելով ընդհանրապես Եվրոպայի և եվրոպական 

քաղաքականության հանդեպ դիրքորոշումները։ Այս հատվա-

ծում կպարզենք, թե ինչ գնահատականներ է ստանում Եվրա-

միությունը Հայաստանի՝ Մաքսային միությանն անդամագրվե-

լու համատեքստում։ 

Նշենք, որ «Եվրամիություն» իդեոլոգեմը Սփյուռքի ԶԼՄ-ում 

դրսևորվել է մի քանի թեմատիկ ոլորտների շրջանակներում: 

Ինչպես կարող ենք տեսնել Աղյուսակ 6.1-ից, այն ավելի շատ 

իմաստավորվում է ՀՀ-Եվրոպա կապերի ոլորտում (43,5%).   

«Եվրամիություն» իդեոլոգեմի հանդեպ գերակշռում են 

հավասարակշռված (50,7%) և դրական (42%) երանգավորումնե-

րը (տե՛ս Աղյուսակ 6.2).  

Աղյուսակ 6.1.  
«Եվրամիություն» իդեոլոգեմի ոլորտային պատկանելությունը 

   % 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական դրություն/զարգացում 8,7% 

ՀՀ և ԼՂՀ անվտանգություն 7,2% 

ՀՀ-Եվրոպա կապեր 43,5% 

Հայ-ռուսական հարաբերություններ 1,4% 

Ռուսաստանը տարածաշրջանում 2,9% 
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Բացասական երանգավորմամբ մեծ մասամբ «Եվրամիու-

թյուն» իդեոլոգեմը գնահատում է «Ноев Ковчег» թերթը, դրական 

երանգավորմամբ՝ «Օրեր»-ը և «Ազդակ»-ը: 

Եվրոպական քաղաքականության հանդեպ դիտարկված 

ԶԼՄ-ում կարող ենք առանձնացնել երկու տիպի գնահատա-

կաններ։ 

 

Ոչ հուսալի Եվրոպայի պատկերը 

Առաջին մոտեցումը կասկածի տակ է առնում Հայաստանի հա-

մար Եվրամիության՝ իբրև քաղաքական կառույցի, վստահելի և 

հուսալի գործընկեր լինելը հատկապես ռազմական տեսանկյու-

նից (տե՛ս Աղյուսակ 6.3)։ Առանցքում Ղարաբաղյան հակամար-

տությունն է և Եվրոպայի/Եվրամիության անկարողությունն ու 

չկամությունը՝ աջակցելու խնդրի կարգավորմանը։ Այսպիսի 

տեսակետի տարածողը հիմնականում ռուսաստանյան «Ноев 

Ковчег» թերթն է։ Եվրոպան և Եվրամիությունն այստեղ ներկա-

յացվում են Ռուսաստանի և Մաքսային միության հետ համեմա-

տության մեջ (վերջիններս՝ իբրև միակ վստահելի ռազմական 

գործընկերներ)։ Այդ համատեքստում Ղարաբաղյան հակամար-

տության առկայությունը վերածվում է հիմնական խաղաթղթի, 

Աղյուսակ 6.2.  
«Եվրամիություն» իդեոլոգեմի նկատմամբ հուզական  

երանգավորման հաճախությունները  
 

 % 

Դրական 42% 

Հավասարակշռված 50,7% 

Բացասական 10,1% 

Մտահոգ 4,3% 
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որով ապացուցվում և հիմնավորվում է Մաքսային միությանը 

Հայաստանի անդամակցության ճշմարտացիությունը։ Նման 

տեսակետ են ներկայացնում նաև ավանդական Սփյուռքի ԶԼՄ–

ում հանդես եկող Դաշնակցություն կուսակցության ներկայա-

ցուցիչ աղբյուրները՝ պաշտպանելով ՄՄ ընտրությունը:  

Աղյուսակ 6.3.  
Եվրոպայի/ԵՄ-ի հանդեպ քննադատական դիրքորոշումներ.  

հատվածներ ԶԼՄ-ից  
Это вполне логично: пусть Евросоюз или хотя бы Франция возьмут на себя обеспече-

ние безопасности своего «ассоциированного члена». При этом совершенно очевидно, 

что ни ЕС, ни НАТО, ни какая-либо из стран – членов этих организаций ничего не 

предпримут в случае начала новой армяно-азербайджанской войны, ограничившись 

только заявлениями, более или менее жесткими («Ноев Ковчег», «Интеграционные 

альтернативы: сложный выбор Армении между Европой и Россией», 16.09.2013). 

Դա միանգամայն տրամաբանական է. թող ԵՄ-ը կամ գոնե Ֆրանսիան իրենց 

վրա վերցնեն իրենց «ասոցացված անդամի» անվտանգության ապահովումը։ 

Ընդ որում՝ ակնհայտ է, որ ոչ ԵՄ-ը, ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ էլ այդ միությունների անդամ 

այլ որևէ երկիր ոչինչ չեն ձեռնարկի հայ-ադրբեջանական պատերազմի դեպ-

քում, այլ կբավարարվի միայն այս կամ այն չափով կոշտ հայտարարություննե-

րով («Ноев Ковчег», «Ինտեգրացիոն այընտրանքներ. Հայաստանի բարդ ընտ-

րությունը Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև», 16.09.2013)։ 

А в области экономических отношений, если Армения хочет получать россий-

ский газ по низким ценам, то ей надо стремиться в Таможенный союз, а не в ЕС. 

Если же она хочет быть в составе ЕС, то придется платить за газ по европейским 

ценам («Ноев Ковчег», «Крутые повороты российско-армянских отношений», 

01.10.2013). 

Իսկ տնտեսական հարաբերությունների ոլորտում, եթե Հայաստանն ուզում է 

ստանալ ռուսական գազը ցածր գնով, ապա պետք է ձգտի դեպի ՄՄ, այլ ոչ թե 

ԵՄ։ Եթե Հայաստանն ուզում է լինել ԵՄ անդամ, ուրեմն ստիպված կլինի եվրո-

պական գին վճարել գազի համար («Ноев Ковчег», «Ռուս-հայկական հարա-

բերությունների կտրուկ շրջադարձներ», 01.10.2013)։ 

У ЕС, несмотря на все его декларации, никакой внятной альтернативы разреше-

ния застарелого конфликта не имеется («Ноев Ковчег», «Российский фактор ну-

жен Азербайджану как баланс», 01.10.2013). 

Չնայած իր բոլոր հռչակագրերին, ԵՄ-ը չունի արմատավորված հակամարտու-

թյան լուծման որևէ հստակ այլընտրանք («Ноев Ковчег», «Ռուսական գործոնն 

անհրաժեշտ է Ադրբեջանին որպես այլընտրանք», 01.10.2013)։ 
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В Европейском союзе все основополагающие решения делегируются Брюсселю и 

могут быть приняты помимо воли той или иной страны («Ноев Ковчег», «Сурен 

Арутюнян: Для меня Армения и Россия – единое целое», 16.10.2013). 

Եվրամիության բոլոր հիմնարար որոշումներն ուղարկվում են Բրյուսել և կա-

րող են ընդունվել անկախ այս կամ այն երկրի կամքից («Ноев Ковчег», «Սուրեն 

Հարությունյան. Ինձ համար Հայաստանը և Ռուսաստանը մի ամբողջություն 

են», 16.10.2013)։ 

Сегодня ЕС не даст ничего, сопоставимого с помощью России. Энергетически Ев-

ропа зависит от Азербайджана, решительного поворота в сторону Армении она не 

сделает («Ноев Ковчег», «Верность стратегическому союзничеству», 16.12.2013). 

Այսօր ԵՄ-ը չի տա Ռուսաստանի աջակցության հետ համադրելի որևէ բան. 

էներգետիկ առումով Եվրոպան կախված է Ադրբեջանից, դեպի Հայաստան որո-

շիչ շրջադարձ չի անի («Ноев Ковчег», «Ռազմավարական համագործակցության 

հավատարմությունը», 16.12.2013)։ 

Հարկ է փաստել նաեւ, որ անցնող տարիներին, եթէ նոյն Եւրոպան, աւելի բաց ու 

գործնական լիներ իրեն աւելի մերձ տեսնելու հարցում, հաւանաբար քաղաքա-

տնտեսական այդ տեղաշարժն աւելի զգալի կը լինէր եւ զուգահեռաբար աւելի 

զգալի արեւմուտք-արեւելք հաւասարակշռութեան փոփոխութիւնը մեր երկրի 

համար։ Տպաւորութիւնը, սակայն, այն է, որ Եւրոպան աւելի շատ ոչ թէ այդ մեր-

ձեցման գործընթացն առաջ տանելով էր շահագրգիռ, այլ մեզ Ռուսաստանից 

հեռացնելու մտահոգութեամբ: Հայաստանի հետ արեւմուտքի տնտեսական շա-

հագրգռութիւնների հիմքում առայժմ Հայաստանից բնական պաշարների ար-

տահանումն է եւ տեսանելի հեռանկարում այս նոր շուկայի նուաճումը («Հայրե-

նիք», «Հայաստանի հեռանկարներ. իրողութիուններ եւ եզրայանգումներ», 

25.09.2013): 

Մաքսային միութեան անդամակցութիւնը Հայաստանի դիմաց Եւրոպայի դռնե-

րը չի փակեր, բայց համագործակցութիւնը պիտի սահմանափակուի։ Ընկերակ-

ցութեան համաձայնագիր պիտի չստորագրուի Վիլնիւսի մէջ, բայց կարելի է 

որեւէ այլ փաստաթուղթ ստորագրել Եւրոպական միութեան հետ, ընդգծեց 

Ռուստամեան։ Ինչ կը վերաբերի Մաքսային միութեան Հայաստանի անդամակ-

ցութեան, ապա Ռուստամեան ըսաւ, որ ատիկա տնտեսական բնագաւառին մէջ 

պիտի չմնայ։ Եւրոասիական միութեան ստեղծմամբ գործակցութիւնը պիտի 

փոխադրուի քաղաքական բնագաւառ, որովհետեւ Ռուսիա կը ձգտի ստեղծելու 

աշխարհաքաղաքական նոր բեւեռ մը, ուր նաեւ կարեւոր խնդիր մը պիտի ըլլայ 

Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը («Գանձասար», «Հայաստանի Ազգային 

ժողովին մէջ քաղաքական ուժերը կը շարունակեն լուսարձակի տակ բերել 

Մաքսային միութեան Հայաստանի անդամակցութեան խնդիրը», 19.09.2013)։ 



72  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  

Եվրոպայի պատկերը որպես «երազանք»  

Երկրորդ մոտեցումը դիտարկում է Եվրոպան իբրև ժողովրդա-

վար, զարգացած և սոցիալական առումով կայացած աշխար-

հաքաղաքական միավոր և գնահատում է Հայաստանի «կո-

րուստները» հենց այս հեռանկարից։ Այս համատեքստում Եվրո-

պայի առանցքային բնութագրիչներ են դառնում եվրոպական 

արժեքները, ժողովրդավարությունը, սոցիալական արդարու-

թյունը, մարդու իրավունքները, զարգացած տնտեսությունը 

(տե՛ս Աղյուսակ 6.4)։  

Եվրոպական քաղաքականությունը գնահատվում է իբրև 

Հայաստանը դեպի զարգացում տանող ճանապարհ։ Միևնույն 

ժամանակ, ավելի լայն իմաստով եվրոպական քաղաքականու-

թյան մաս լինելու հնարավորությունը չի դիտարկվում պարտա-

 Եթէ զգացական կտրուածքով նայենք եւ նկատի չունենանք, որ պատերազմի մէջ 

ենք, հաշուի չառնենք Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը եւ պաշտպանա-

կան համակարգի առանձնայատկութիւնները, ապա հարցին` Եւրոպա՞, թէ՞ 

Ռուսաստան, կարելի է միանշանակ պատասխանել` Եւրոպա: Եւրոպական 

արժէքները որդեգրելը, մեր երկիրը եւրոպական արժէքներին համապատաս-

խանեցնելը, կարծում եմ, մի նպատակ է, որն այսօր էլ մենք պէտք է հետա-

պնդենք: Այսինքն, մենք պէտք է ձգտենք եւրոպական արժէքների` ոչ անպայման 

Եւրոպական միութեանը մաս կազմելու նպատակով («Ազդակ», «Մենք հրաշալի 

տարբերում ենք, որտեղ է իշխանութիւնը, որտեղ` հայրենիքն ու պե-

տականութիւնը», 16.09.2013): 

Մաքսային միութեան անդամակցութեան որոշումը, իր հերթին, ունի իր արդա-

րացուած հիմնաւորումը: Ի վերջոյ միակողմանի, դէպի Եւրոպական միութիւն 

սրընթաց ընթանալու փաստը կրնար ռիսքային հիմնական բաժին պարփակած 

ըլլալ («Ազդակ», «Ակնարկ. զարգանալ (չ)զիջելով», 17.09.2013): 

Եւրոպական միութեան հետ ազատ առեւտրի հարցը, չնայած իր կարեւորու-

թեանը, նոյնպէս առաջնահերթ չէ մեր հասարակութեան քաղաքական եւ նոյն-

իսկ տնտեսական օրակարգում («Գանձասար», «Ընկերնե՞ր, թէ՞ եղբայրներ», 

12.09.2013): 
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դիր Եվրամիությանն անդամ լինելու միջոցով։ Այն ավելի շատ 

ընկալվում է իբրև քաղաքակրթական և արժեքային հարաբերու-

թյունների պահպանման և զարգացման ուղի՝ «երազանք» Հա-

յաստանի համար։ 

Այսպիսի տեքստերի հիմքում խորքային առումով ընկած է 

Հայաստանի քաղաքական անելանելիության գաղափարի ար-

դարացումը։ Համեմատության նժարների վրա դրվում են էա-

պես տարբեր բաներ՝ քաղաքական և տնտեսական կառույց՝ ի 

դեմս Մաքսային միության, և քաղաքակրթական և արժեքային 

դաշտ՝ ի դեմս Եվրոպայի։  

Աղյուսակ 6.4.  
Եվրոպայի/ԵՄ-ի հանդեպ դրական դիրքորոշումներ.  

հատվածներ ԶԼՄ-ից 

Անհրաժեշտ է, որպէսզի Հայաստանը կարողանայ առաւել բազմազանեցնի 

«ԵՄ»-ի հետ յարաբերութիւնները («Asbarez», «Ի՞նչ է տալու Մաքսային 

միութիւնը Ղարաբաղին», 13.09.2013): 

Այլ կերպ ասած, «առաջին ծաղիկ» դարձած՝ Հայաստանը զրկեց իրեն ԵՄ Ասո-

ցացման նախաստորագրման արդէն իսկ գրեթէ պատրաստ համաձայնագրի 

ընդունումից եւ դրա կիրառումից («Մասիս» շաբաթաթերթ, «Առաջին ծաղիկ 

դարձած», 28.09.2013)։ 

Եւրոպան հայաստանցի գործարարների համար «երազանք» կը մնայ («Մասիս» 

շաբաթաթերթ, «Եւրոպան հայաստանցի գործարարների համար «երազանք կը 

մնայ», 28.09.2013): 

Իսկապէս Եւրոպան ունի համամարդկային արժէքներ։ Սակայն եկէք ընդու-

նինք, որ եթէ Հայաստանի իշխանութիւններն ու ժողովուրդը կամք դրսեւորեն, 

այդ արժէքները իրագործելու համար պայման չէ դէպի արեւմուտք թեքուիլ։ 

Օրինակ, ո՞վ կ’արգիլէ այսօր, որ Հայաստանը դառնայ աւելի ժողովրավարա-

կան երկիր, մարդու իրաւունքները պաշտպանուին, մենաշնորհները վերացու-

ին, ընտրութիւնները աւելի թափանցիկ եւ օրինական ըլլան, ընկերային արդա-

րութիւնը խարսխուի, գործելու եւ ներդրումներու հաւասար հնարաւորութիւն-

ներ տրուին։ Անպայման պէտք է՞ Եւրոպան գայ եւ մեզ պարտադրէ այս բոլորը։ 

Անշուշտ ոչ («Մասիս» շաբաթաթերթ, «Կունենանք քաջութիւն գնահատելու լաւն 

ու քննադատելու վատը», 28.09.2013): 
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Հայաստանի հասանելության երաշխավորումը ԵՄ գործակալություններին և 

ծրագրերին կոնկրետ քայլ է ճիշտ ուղղությամբ և թույլ կտա Հայաստանին քաղել 

ֆինանսական և վարչական օգուտներ, որոնք կենսական նշանակություն ունեն 

երկրի արդիականացման համար («Asbarez», «ԵՄ-ն ընդարձակում է 

Հայաստանի հետ գործակալությունները, ծրագրերը», 12.11.2013)։ 

Սա բառացիորեն նշանակում է, որ Հայաստանի «բազմավեկտորության» ռազ-

մավարությունն իր տեղը զիջում է «ռուսավեկտորությանը»։ Պարզ լեզվով ասած՝ 

ցտեսություն, Եվրոպա, ցտեսություն, Եվրոպական արժեքներ։ Երևանը կարող 

էր ընտրել Եվրամիության հետ ասոցացման տարբերակը, որը, ինչպես հրապա-

րակախոս Վահան Մարտիրոսյանն է սահմանում, առաջարկում էր «ավելին 

ավելիի դիմաց»՝ բարեփոխվեք ավելի, ստացեք ավելին («Ալիք», «Օրհնված սհա-

թի նստվածքը», 07.09.2013)։ 

Այսօր կը դիմագրաւենք շրջափակում եւ յարձակողապաշտութիւն, ներքին 

խնդիրներ, Մերձաւոր Արեւելքի մէջ իրավիճակի բերումով բարդացած կացու-

թիւններ եւ բազմապիսի մարտահրաւէրներ` Հայաստանի եւ Արցախի մէջ: Ան 

աւելցուց, որ մեր հիմնական գրաւականներէն մէկը կը հանդիսանայ Եւրոպա-

կան միութեան հետ Հայաստանի մերձեցումը: Եւրոպան կարեւոր տարածա-

շրջան մըն է մեզի համար: Հաւաքական արժէքներ, հաւաքական շահեր, հին 

դարերէն սկսեալ մեզ կապած են Եւրոպային: Հետեւաբար, նման հաւաքներ 

Եւրոպայի մէջ ես կը նկատեմ թէ՛ Հայաստանի, թէ՛ Հայ դատի զօրացման նախա-

պայմաններէ («Գանձասար», «Եւրոպային անքակտելի մաս կը կազմէ Հայաս-

տանը». հաստատեցին խորհրդաժողովին ներկայ եղող Եւրոերեսփոխաններն ու 

հիւրերը», 24.10.2013)։ 

Բայց ես գիտեմ նաեւ, որ այսօր առաւել քան կարեւոր են դառնում Հայաստանի 

յարաբերութիւնները ոչ միայն Եւրամիութեան հետ, այլեւ Եւրամիութեան հզօ-

րագոյն երկրների հետ, եւ այդ ոլորտում լուրջ անելիքներ կան («Գանձասար», 

«Ես չեմ ուզում իմ երկրի կոլապսը», 21.10.2013): 

...վստահ եմ, որ տնտեսական ինտեգրման եվրոպամետ դաշտը, որ ընդունվել էր 

մինչև սեպտեմբերի 3-ը, կապահովեր, այսպես ասած, տնտեսական զարգացում 

և կայուն աճ («Nouvelles d'Arménie», «L’adhésion à l’Union douanière est un mauvais 

coup pour l’Arménie selon Ashot Yeghiazaryan», «Ըստ Աշոտ Եղիազարյանի՝ ՄՄ-

ին միանալը վատ քայլ է ՀՀ-ի համար», 14.11.2013)։ 
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7. ÐÐ ²ä²¶²ÚÆ Ðºè²ÜÎ²ðÜºðÆ  
ìºð²´ºðÚ²È ä²îÎºð²òàôØÜºðÀ  

 
 
 

Հայաստանի ապագայի հեռանկարների շուրջ քննարկումներն 

արդիականացան 2013թ. սեպտեմբերի 3-ից սկսած՝ ՄՄ-ին 

(այնուհետև՝ ԵԱՄ-ին) անդամագրվելու կապակցությամբ ՀՀ 

նախագահի պաշտոնական հայտարարությամբ։ Այն բանից հե-

տո, երբ ուրվագծվեց Հայաստանի զարգացման ուղղվածու-

թյունը՝ ինտեգրումը Եվրասիական միությանը, ավելի առարկա-

յական դարձան հրապարակումները և վերլուծություններն այն 

հարցի շուրջ, թե ի վերջո ինչպիսի Հայաստան (իր քաղաքական, 

տնտեսական, մշակութային, սոցիալական կառուցվածքներով) 

ենք ակնկալում տեսնել մոտ և հեռու ապագայում: Այդ իսկ 

պատճառով կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես են պատկերում 

Հայաստանի ապագան Սփյուռքի տարբեր հատվածները ներ-

կայացնող լրատվամիջոցները՝ ՄՄ/ԵԱՄ-ին ինտեգրվելու հա-

մատեքստում:  

Նախ տեսնենք, թե «Հայաստան» իդեոլոգեմն ինչ դրսևո-

րումներ է ունեցել Սփյուռքի ԶԼՄ-ում։ Ինչպես կարող ենք նկա-

տել Աղյուսակ 7.1-ից, առավել մեծ քանակ է կազմում «Հայաս-

տանի» իմաստավորումը հենց ՄՄ, թե՞ Եվրոպա երկընտրանքի 

և ապագայի հեռանկարների թեմայում (43,4%)։ Այստեղ առավել 

հաճախ խոսվում է աշխարհաքաղաքական ընտրության արդ-

յունքում ՀՀ ապագայի հնարավոր դրական կամ բացասական 
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հետևանքների մասին: Մյուս ոլորտը, որի շրջանակներում 

առավել շատ է իմաստավորվում «Հայաստան» իդեոլոգեմը, 

«հայ-ռուսական հարաբերություններն» են (17,0%):  

ՀՀ արտաքին քաղաքականության և ինտեգրացիոն հնարա-

վորությունների վերաբերյալ հոդվածներում գերակշռում են «Հա-

յաստան» իդեոլոգեմի նկատմամբ հավասարակշռված (59,4%) և 

մտահոգ (34,9%) երանգավորումները (տե՛ս Աղյուսակ 7.2). 

Բացասական երանգավորմամբ «Հայաստան» իդեոլոգեմը 

նկարագրում են առավելապես «Ազատ օր» և «Ноев Ковчег» թեր-

Աղյուսակ 7.1.  
«Հայաստան» իդեոլոգեմի ոլորտային պատկանելությունը 

  % 

ՀՀ ապագան. ՄՄ, թե՞ Եվրոպա 43,4% 

Հայ-ռուսական հարաբերություններ 17,0% 

ՀՀ և ԼՂՀ անվտանգություն 15,1% 

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական դրություն/զարգացում 13,2% 

ՀՀ-Եվրոպա կապեր 10,4% 

ՀՀ ինքնիշխանություն 6,6% 

ՄՄ-ն որպես ՀՀ շահերն արտահայտող 6,6% 

ՄՄ՝ անորոշ ապագա 4,7% 

Ռուսաստանը տարածաշրջանում 2,8% 

Աղյուսակ 7.2.  
«Հայաստան» իդեոլոգեմի նկատմամբ հուզական  

երանգավորման հաճախությունները  

  % 

Դրական 16% 

Հավասարակշռված 59,4% 

Բացասական 9,4% 

Մտահոգ 34,9% 
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թերը, իսկ դրական երանգավորմամբ՝ «Օրեր»-ը և «Արձագանգ» 

օրաթերթը:  

 

ՀՀ ապագան ՄՄ/ԵԱՄ-ում և «եվրոպական  
կորսված հեռանկարում» 

Հայաստանի ապագայի շուրջ քննարկումները սփյուռքյան դի-

տարկված լրատվամիջոցներում հիմնականում երկու ուղղու-

թյամբ են (տե՛ս Աղյուսակ 7.3): Առաջին ուղղությունը դիտար-

կում է Հայաստանի ապագան՝ հիմնվելով ներկա սոցիալ-տնտե-

սական, ռազմական խնդիրներին (օրինակ, չկարգավորված 

Ղարաբաղյան հակամարտություն, թույլ զարգացած տնտեսու-

թյուն և կախվածություն Ռուսաստանից, էներգետիկ կախվա-

ծություն Ռուսաստանից և այլն) և, ըստ էության, ՄՄ-ին միա-

նալու որոշումը դնում է անելանելիության և անշրջելիության 

սահմաններում։ Այսպիսի տեսակետ հիմնականում կարելի է 

հանդիպել «Ноев Ковчег» թերթում, որում տեսակետներն առա-

վելապես ներկայացված են Ռուսաստանի դիտանկյունից և նրա 

շահերի լիարժեք ընդունման դիրքից: Ընդ որում, այսպիսի վե-

րաբերմունքը բացահայտ է հատկապես, երբ տեքստերի հեղի-

նակը ռուս լրագրող է: Օրինակ, կարող ենք հանդիպել նման 

տեքստերի. «Вполне очевидно, что Кремль, и на это он имел 

полное право, предложил Еревану альтернативу: продолжая «ин-

теграционные» игры с Брюсселем, вы теряете российский «зон-

тик» безопасности, а присоединяясь к российским интеграцион-

ным проектам, вы получаете гарантии военной поддержки в 

случае обострения нагорно-карабахского конфликта. Это вполне 

логично: пусть Евросоюз или хотя бы Франция возьмут на себя 
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обеспечение безопасности своего «ассоциированного члена». С 

какой стати Россия должна ее (а по сути – безопасность не только 

Армении, но и Нагорного Карабаха) гарантировать? Напротив, 

Россия в этом случае вполне может переориентировать свою 

внешнюю политику в регионе на Азербайджан, в значительной 

степени сохраняющий пока что суверенитет. За безопасность на-

до платить, и вступление в Таможенный союз в глазах Кремля 

как раз и становится такой платой» («Ноев Ковчег», «Ин-

теграционные альтернативы: сложный выбор Армении между 

Европой и Россией»1, 16.09.2013):  

Մյուս ուղղությունը Հայաստանի ապագան դիտարկում է 

այլևս «անհնարինի» սահմաններում, այն է՝ «կորսված եվրոպա-

կան ապագայի» տիրույթում: Այստեղ շեշտը դրվում է ոչ թե առ-

կա խնդիրների, այլ նրանց վրա, որոնք չեն լուծվի և կառաջա-

նան Մաքսային միությանն անդամագրվելու արդյունքում: Այս-

պիսի տեսակետ հիմնականում կարելի է հանդիպել արևմտյան 

1 «Միանգամայն պարզ է, որ Կրեմլը, և դրա իրավունքը նա ուներ, առաջարկել է 

այլընտրանք Երևանին. շարունակելով «ինտեգրացիոն» խաղերը Բրյուսելի հետ՝ 

դուք կորցնում եք ռուսական անվտանգության «անձրևանոցը», մինչդեռ միանա-

լով ռուսական ինտեգրացիոն նախագծերին՝ դուք ստանում եք ռազմական ապա-

հովության երաշխիքներ Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման պայմաննե-

րում։ Միանգամայն տրամաբանական է. թող ԵՄ-ը կամ Ֆրանսիան իրենց վրա 

վերցնեն «ասոցիատիվ անդամի» անվտանգությունը։ Ինչի՞ց ելնելով Ռուսաստա-

նը պետք է երաշխավորի (ըստ էության՝ ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ԼՂՀ ան-

վտանգությունը)։ Ընդհակառակը, Ռուսաստանն այս իրավիճակում կարող է 

ուղղորդել իր արտաքին քաղաքականությունը դեպի Ադրբեջան, որը դեռ զգալի 

չափով պահպանում է իր ինքնիշխանությունը։ Անվտանգության համար պետք է 

վճարել, և մուտքը ՄՄ Կրեմլի աչքերում դառնում է հենց այդ վճարը։ Դատելով 

ամեն ինչից՝ Կրեմլը չի խոչընդոտի Հայաստանի և եվրոպական կառույցների երկ-

խոսության զարգացմանը, եթե այդ երկխոսությունը չսկսի վերածվել «զրոյական 

հաշվով խաղի» («Ноев Ковчег», «Ինտեգրացիոն այլընտրանքներ. Հայաստանի 

բարդ ընտրությունը ԵՄ-ի և Ռուսաստանի միջև», 16.09.13)։ 
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սփյուռքյան ԶԼՄ-ում. «Asbarez», «Հորիզոն», «Հայրենիք», «Մա-

սիս» շաբաթաթերթ և ««Nouvelles d'Arménie»: Այս տեսակետի 

հիմնական աղբյուրները նշված լրատվամիջոցներն են: Մյուս 

կողմից, եթե առաջին ուղղությունը Հայաստանի ապագան ավե-

լի շատ դիտարկում է ազգային (ռազմաքաղաքական) անվտան-

գության շրջանակներում, ապա երկրորդ ուղղությունում ավելի 

շատ են ապագայի մշակութային, իրավական, հանրային, արժե-

քային զարգացման հանդեպ կատարված շեշտադրումները. 

«Եւրոպական արժէքները որդեգրելը, մեր երկիրը եւրոպական 

արժէքներին համապատասխանեցնելը, կարծում եմ, մի նպա-

տակ է, որն այսօր էլ մենք պէտք է հետապնդենք («Ազդակ», 

16.09.2013, «Մենք հրաշալի տարբերում ենք, որտեղ է իշխանու-

թիւնը, որտեղ` հայրենիքն ու պետականութիւնը»):  

Աղյուսակ 7.3.  
ՀՀ–ն պարտադրված ընտրության և եվրոպական  
կորսված հեռանկարում. հատվածներ ԶԼՄ-ից 

 

Для обеих стран перспектива односторонней ориента-

ции на Запад и охлаждения отношений с Россией грозит 

серьёзными потерями. Для Армении – не только эко-

номические потери, но нечто более страшное – ликви-

дация второго, хотя и не признанного, армянского госу-

дарства — Нагорного Карабаха, т. е. передача нескольких 

сот тысяч армян во власть чуждого и с учётом нынешних 

реалий – агрессивно настроенного и жаждущего реванша 

государства («Ноев Ковчег», «Михаил Белецкий: 

Армения и Украина между ЕС и ТС», 06.09.2013). 

«Երկու երկրների համար միակողմանի կողմնորոշոմը 

դեպի արևմուտք և Ռուսատանի հետ հարաբերություն-

ների սառեցումը կհանգեցնեն լուրջ կորուստների։ 

Հայաստանի համար դա կարող է կրել ոչ միայն 

տնտեսական կորուստներ, այլ նաև ավելի սարսափելի 

բան՝ թեկուզ և չճանաչված պետության լուծարում, և մի 

քանի հարյուր հազար հայերի հանձնել ագրեսիվ տրա-

մադրված և վրեժի ծարավ պետության իշխանությանը»։ 

Եւրոպական արժէքները 
որդեգրելը, մեր երկիրը 
եւրոպական արժէքնե-
րին համապատասխա-
նեցնելը, կարծում եմ, մի 
նպատակ է, որն այսօր էլ 
մենք պէտք է հետապն-
դենք: Այսինքն, մենք 
պէտք է ձգտենք եւրո-
պական արժէքների` ոչ 
անպայման Եւրոպա-
կան միութեանը մաս 
կազմելու նպատակով 
(«Ազդակ», «Մենք հրա-
շալի տարբերում ենք, 
որտեղ է իշխանութիւնը, 
որտեղ` հայրենիքն ու 
պետականութիւնը» , 
16.09.2013): 
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 Таким образом, у Армении не было ино-

го выхода, как упрочение союза с Рос-

сией, которая сейчас является един-

ственным реальным союзником Ар-

мении и гарантом мира в регионе («Ноев 

Ковчег», «Михаил Белецкий: Армения и 

Украина между ЕС и ТС», 06.09.2013). 

«Այսպիսով, Հայաստանն այլ ելք չուներ, 

քան Ռուսաստանի՝ Հայաստանի ներ-

կայիս միակ իրական դաշնակցի և տա-

րածաշրջանի խաղաղության երաշխա-

վորի հետ միության ամրապնդումը»։ 

Հայաստան կը փափաքի հնարաւոր 

ուղղութիւններով առաջ տանիլ համա-

գործակցութիւնը Եւրոպական միու-

թեան հետ՝ հիմնուելով այն համատեղ 

ձեռքբերումներու եւ յառաջընթացի 

վրայ, որոնք վերջին տարիներուն ար-

ձանագրուած են Հայաստան – Եւրա-

միութիւն յարաբերութիւններուն մէջ 

(«Մասիս» շաբաթաթերթ, «Հաստա-

տուեցաւ այցագրի ռեժիմի դիւրացման 

մասին համաձայնագիրը Եւրա-

միութեան եւ Հայաստանի միջեւ», 

12.10.2013): 

Մաքսային միութեան միանալու մա-

սին Հայաստանի յայտարարութիւնը 

իրավիճակային լուծում էր: Եւ ահա ես 

այստեղ կը հաւատամ, որ մենք պէտք 

է եւրոպական համարկման ճամբան 

բռնենք` հասկնալով իրավիճակային 

լուծման կարեւորութիւնը, անհրաժեշ-

տութիւնը, անխուսափելիութիւնը, 

անշրջելիութիւնը եւ այլն («Ազդակ», 

«Դէպի Եւրոպա մեր ճամբան պէտք չէ 

անցնի արեւելաեւրոպական մայրա-

քաղաքներով», 30.09.2013): 

Այլ կերպ ասած՝ «առաջին ծաղիկ» 

դարձած՝ Հայաստանը զրկեց իրեն ԵՄ 

Ասոցացման նախաստորագրման ար-

դէն իսկ գրեթէ պատրաստ համաձայ-

նագրի ընդունումից եւ դրա կիրառու-

մից  («Մասիս» շաբաթաթերթ , 

«Առաջին ծաղիկ դարձած», 28.09.2013)։ 

Ինչ կը վերաբերի մաքսային միութեան 

Հայաստանի անդամակցութեան, ապա 

Ռուստամեան ըսաւ, որ ատիկա տնտե-

սական բնագաւառին մէջ պիտի չմնայ։ 

Եւրոասիական միութեան ստեղծմամբ 

գործակցութիւնը պիտի փոխադրուի 

քաղաքական բնագաւառ, որովհետեւ 

Ռուսիա կը ձգտի ստեղծելու աշխարհա-

քաղաքական նոր բեւեռ մը, ուր նաեւ 

կարեւոր խնդիր մը պիտի ըլլայ Լեռնա-

յին Ղարաբաղի տագնապը («Գանձա-

սար» շաբաթաթերթ, «Հայաստանի Ազ-

գային ժողովին մէջ քաղաքական ուժերը 

կը շարունակեն լուսարձակի տակ բերել 

Մաքսային միութեան Հայաստանի 

անդամակցութեան խնդիրը», 19.09.2013)։ 

Առանձին անդրադարձ կատարեցի 

նաեւ Հայաստան-Ռուսաստան եւ Հա-

յաստան-Եւրոպական միութիւն յա-

րաբերութիւններին`Ռուսաստան-

Ուքրաինա յարաբերութիւնների օրի-

նակով ցոյց տալով, թէ որքան կոշտ եւ 

նեարդային է արձագանգում Մոս-

կուան իր հարեւան պետութիւնների` 

դէպի Եւրոպական միութիւն յարաբե-

րութիւնների սերտացմանը («Ազդակ» 

օրաթերթ, «Մէկ շաբաթ Թեհրանում», 

06.09.2013): 
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 Մեր հարցը այսօր լինելիութեան 

հարցի լուծումն է։ 1918-1920-ական 

թուականներուն ալ ստեղծուած էր 

նման կացութիւն, երբ ազէրիները հա-

մագործակցեցան պոլշեւիկներու հետ 

եւ մենք հազիւ կրցանք պահել Զանգե-

զուրը եւ Զանգեզուրով միացանք ու 

մտանք Խորհրդային Միութեան մէջ։ 

Ընտրութիւն կատարելով յօգուտ 

Եւրասիական միութեան, Հայաստան 

այլընտրանք չունէր («Ազատ օր», 

«Մաքսային  միութեան  անդա-

մակցելով Հայաստան կը լուծէ իր լի-

նելիութեան խնդիրը», 30.09.2013)։ 

Մենք կը յարգենք Հայաստանի կամքը, 

բայց մենք պէտք է ընդգծենք, որ Մաք-

սային միութեան միանալու որոշումը 

կը նուազեցնէ Հայաստանի` Եւրոպա-

կան միութեան հետ համագործակցու-

թեան եւ համարկումի յաւակնութիւն-

ները («Ազատ օր», «Էլէնի Թէոխարուս 

կը  յորդորէ՝  երես  չդարձնել 

Հայաստանէն. Եւրոպացի երեսփո-

խաններու գնահատականները Եւրա-

սիական մաքսային միութեան միա-

նալու Հայաստանի որոշման լոյսին 

տակ», 01.10.2013): 

К этому Армения шла достаточно долго, 
к этому ее активно подталкивали, на-
вязывая ей альтернативу: либо «ассоци-
ированное членство» в ЕС, либо интегра-
ционные проекты с участием России. 
Кому-то начинало казаться, что «ассоци-
ированное членство» – это не просто «ев-
ропейская перспектива», это уже сту-
пенька к полноценному и безоговороч-
ному членству Армении в самом Евро-
пейском Союзе. Теперь же некоторым 
«европейски ориентированным» гражда-
нам Армении мнится, что все рухнуло, 
что Армения злой волей Кремля оторва-
на от родственной ей по духу Европы и 
задвинута в туманные глубины Азии. 
Армения же как в том, так и в другом 
случае должна была лишиться заметной 
части своего суверенитета. И это всего 
лишь в обмен на обещания счастливого 
и сытого будущего. Судя по всему, 
Кремль не будет препятствовать и разви-
тию диалога Армении с европейскими 
структурами, если этот диалог не станет 
превращаться в «игру с нулевой сум-
мой» («Ноев Ковчег», «Интеграционные 
альтернативы: сложный выбор Армении 
между Европой и Россией», 19.09.2013). 

Մենք կ’ափսոսանք Ընկերակցութեան 

համաձայնագիրի բանակցութիւննե-

րու յաջողման համար Հայաստանի 

գործադրած ջանքերուն համար, որոնց 

իբրեւ արդիւնք բանակցութիւնները 

աւարտեցան՝ պատրաստելով Հայաս-

տանի հետ համաձայնագիրի նախա-

ստորագրումին, որմէ ետք Հայաստան 

որոշեց այլեւս չընկերակցիլ Եւրոպա-

կան միութեան հետ եւ միանալ Ռու-

սիոյ նախաձեռնած Մաքսային միու-

թեան՝ Պիելոռուսիոյ եւ Ղազախս-

տանի հետ: Ատիկա ինքնիշխան որո-

շում է եւ մենք կը յարգենք ատիկա, 

սակայն կ’ափսոսանք, որ ի զուր այդ-

քան ջանք եւ ժամանակ վատնուեցաւ 

երկու կողմերէն ալ («Ազատ օր», 

«Էլէնի Թէոխարուս կը յորդորէ՝ երես 

չդարձնել Հայաստանէն. Եւրոպացի 

երեսփոխաններու գնահատական-

ները Եւրասիական մաքսային միու-

թեան միանալու Հայաստանի որոշ-

ման լոյսին տակ», 01.10.2013): 
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Դրան Հայաստանը գնում էր շատ եր-

կար, նրան ակտիվ դրդում էին, ստի-

պում այլընտրանք կատարել, կամ 

«ասոցիատիվ անդամակցություն» ԵՄ-

ին, կամ ինտեգրացիոն նախագծեր 

Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ 

Ոմանց սկսեց թվալ, որ «ասոցիատիվ 

անդամակցությունն» ուղղակի «եվրո-

պական հեռանկար» չէ, այլ ԵՄ-ին Հա-

յաստանի ամբողջական և անվերա-

պահ անդամակցության աստիճան։ 

Այժմ Հայաստանի «եվրոպական ուղղ-

վածությամբ» որոշ քաղաքացիներին 

թվում է, որ ամեն ինչ քանդվեց, որ Հա-

յաստանը Կրեմլի չար կամքով պոկվել 

է իրեն հոգեհարազատ Եվրոպայից և 

մտցվել Ասիայի մշուշոտ խորքերը։ 

Հայաստանը և՛ այս, և՛ մյուս պարա-

գայում պետք է զրկվեր իր ինքնիշխա-

նության զգալի մասից։ Եվ սա՝ միայն 

երջանիկ ու կուշտ ապագայի խոստ-

ման դիմաց։ Դատելով ամեն ինչից՝ 

Կրեմլը չի խոչընդոտի Հայաստանի և 

եվրոպական կառույցների երկխոսու-

թյան զարգացմանը, եթե այդ երկխո-

սությունը չսկսի վերածվել «զրոյական 

հաշվով խաղի» («Ноев Ковчег», «Ին-

տեգրացիոն այլընտրանքներ. Հայաս-

տանի բարդ ընտրությունը ԵՄ-ի և 

Ռուսաստանի միջև», 16.09.13)։ 
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«Եվրոպական» և «ռուսական»  

զուգահեռ հեռանկարներ 

Դիտարկված լրատվամիջոցներում հազվադեպ, բայց դիտարկ-

վում է նաև այն հարցը, թե որքանով է հնարավոր Հայաստանի 

ապագան միաժամանակ Եվրոպայի և Ռուսաստանի հետ հա-

րաբերությունների պահպանման և զարգացման շրջանակնե-

 Մենք մեր տեսակէտը մամուլով 

պարզել ենք. մենք սկզբունքա-

յին խնդիր չունենք: Գտնում ենք, 

որ Հայաստանի անվտանգու-

թեան թելադրանքները եւ էներ-

գետիկ  դժւարութիւնները 

կրկնակիօրէն են կարեւորում 

Մաքսային միութեանը միանա-

լու անհրաժեշտութիւնը («Ալիք», 

«Իմ պատասխանը Պուտինի 

նման է՝ չեմ պատասխանում», 

24.11.2013): 

Մենք պէտք է հասկնանք, որ նոր կայսերա-

կան ծրագիրի անյաջողութեան պարագային 

պէտք է ունենանք ելքեր` այժմ արդէն պէտք 

է իմանանք, թէ ինչի՛ն պէտք է պատրաստ 

ըլլանք։ Հայաստանի ճամբան դէպի Եւրոպա, 

դէպի Պրիւքսէլ, պէտք չէ անցնի արեւելա-

եւրոպական մայրաքաղաքներով: Այսօր 

աւելի եւ աւելի կարեւոր կը նկատուի ուղղա-

կի կապը Հայաստանի եւ Հին Եւրոպայի դե-

րակատար պետութիւններուն միջեւ` Բրի-

տանիա, Ֆրանսա, Իտալիա, Սպանիա, Գեր-

մանիա եւ այլ երկիրներ: Այդ երկիրները 

այսօր կը հանդիսանան Հայաստանի արտա-

քին քաղաքականութեան հիմնական թի-

րախները. ուղղակի, անմիջական կապերով 

պէտք է վերականգնել ու չկորսնցնել այդ 

ամբողջ կարողականութիւնը, որ այս կամ 

այն ուղղութեամբ կուտակուած է («Ազդակ», 

«Դէպի Եւրոպա մեր ճամբան պէտք չէ անցնի 

արեւելաեւրոպական մայրաքաղաքներով», 

30.09.2013): 

  «ԵՄ-ը և ՀՀ-ն պայմանավորվել են շարունա-
կել ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված 
համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, 
հանրային շերտերում» («Nouvelles d'Armé-

nie», «L’UE débloque 41 millions d’euros pour 

les programmes de développement en Arménie», 

«ԵՄ-ը տրամադրում է 41 մլն եվրո Հայաս-

տանի զարգացման ծրագրերի համար», 

26.12.2013): 
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րում (տե՛ս Աղյուսակ 7.4): Այս դատողությունների աղբյուրներ 

են հիմնականում Հայաստանի պետական գործիչները (վարչա-

պետ, արտաքին գործերի նախարար և այլն) և Եվրամիության 

պաշտոնյաները: Այս կարծիքները հիմնականում դեկլարատիվ 

բնույթ ունեն, և, ըստ էության, Հայաստանի ապագան խորքային 

իմաստավորում չի ստանում այս մոդելի շրջանակներում:  

 

 

 

 

Աղյուսակ 7.4.  
ՀՀ–ն «եվրոպական» և «ռուսական» զուգահեռ հեռանկարներում. 

մեջբերումներ լրատվամիջոցներից 

Հայաստան իր առջեւ նպատակ դրած է դիւերսիֆիկացնել իր արտաքին յարա-

բերութիւնները, եւ այդ առումով երկիրը չի կարող միայն մէկ ռազմավարական 

գործընկեր ունենալ («Մասիս» շաբաթաթերթ, «Հայաստանի վարչապետ. 

«Մաքսային միութեան եւ ԵՄ-ի միջեւ քաղաքական գործընթացներն իրար 

փոխլրացնող են», 26.10.2013): 

Параллельно с вступлением в Таможенный союз Армения должна продолжать 

активное сотрудничество с Евросоюзом, и в этой связи для нас чрезвычайно важ-

но разработать амбициозную программу действий Армения-ЕС, которая должна 

стимулировать те реформы, которые мы хотим реализовать совместно с нашими 

партнерами из Евросоюза («Analitikaua.net», «Ереван намерен разработать новую 

программу действий Армения-ЕС», 06.12.2013). 

ՄՄ-ին անդամագրվելուն զուգահեռ՝ Հայաստանը պետք է շարունակի ակտիվ 

համագործակցությունը ԵՄ-ի հետ, այդ պատճառով մեզ համար չափազանց 

կարևոր է մշակել Հայաստան-ԵՄ գործունեության հավակնոտ ծրագիր, որը 

պետք է խթանի այն բարեփոխումները, որոնք մենք ուզում ենք իրականացնել 

մեր ԵՄ գործընկերների հետ համատեղ։ 
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 Обе страны, с одной стороны, тесными историческими и экономическими узами 
связаны с Россией, с другой – тяготеют к европейским ценностям и ориентируются 
на них (по крайней мере, на словах). В обеих странах общественное мнение раз-
делено – одна часть предпочитает сближение с Россией, другая – с Европой. И, на-
конец, обе страны испытывают давление с двух сторон – и ЕС, и Россия, пытаются 
убедить каждую из них в преимуществах союза именно с собой и в невозможности 
«сидеть между двумя стульями («Analitikaua.net», «Михаил Белецкий: Армения и 
Украина между ЕС и ТС», 06.12.2013). 
Երկու երկրներն էլ, մի կողմից, պատմական և տնտեսական սերտ կապերով 
կապված են Ռուսաստանի հետ, մյուս կողմից՝ ձգտում են եվրոպական արժեք-
ներին և կողմնորոշվում են դեպի դրանք (համենայնդեպս՝ խոսքով)։ Երկու 
երկրներում էլ հասարակական կարծիքը բաժանված է, մի մասը նախընտրում է 
Ռուսաստանի, մյուսը՝ Եվրոպայի հետ մերձեցում։ Եվ վերջապես, երկու երկր-
ներն էլ ճնշման են ենթարկվում երկու կողմից, և՛ ԵՄ-ը, և՛Ռուսաստանը ձգտում 
են նրանցից յուրաքանչյուրին համոզել իր հետ միության առավելությունների և 
«երկու աթոռների մեջտեղում» նստելու անհնարինության հարցում։ 

Մեր երկրի արտաքին քաղաքականութիւնը բազմաշերտ է եւ մի քանի ճակատ-
ներում տարբեր ձեւով է ընթանում: Մեր քաղաքական քուրսը (ուղեգիծը- խմբ.) 
միանշանակ յաջող չէր, երբ յանգեցրեց Մաքսային միութեանը միանալու անվե-
րապահ յայտարարութեանը: Եւ հարցը Մաքսային միութեան մէջ չէ, այլ մեր 
մէջ: Համոզուած եմ, որ մեր քաղաքական քուրսը կարելի էր կառուցել այնպէս, 
որ երկիրը չկանգնէր այսպիսի ծանր ընտրութեան առջեւ («Գանձասար» շաբա-
թաթերթ, «Ես չեմ ուզում իմ երկրի կոլապսը», 21.11.2013): 

Մաքսային միութեան անդամակցութեան որոշումը, իր հերթին, ունի իր արդարա-
ցուած հիմնաւորումը: Ի վերջոյ միակողմանի, դէպի Եւրոպական միութիւն սրըն-
թաց ընթանալու փաստը կրնար ռիսքային հիմնական բաժին պարփակած ըլլալ: 
Իսկ փոխլրացումը կ’ենթադրէ ինչպէս ռուսական, այնպէս նաեւ եւրոպական, կամ 
ընդհանրապէս արեւմտեան ուղղութիւններու վրայ շարունակել համագործակցու-
թեան ձեւաչափերու ապահովման եւ գործնականացման քաղաքականութեան կի-
րարկումը: Խնդիրը այս հանգրուանին պէտք է դիտարկել ո՛չ աղէտալի, ո՛չ ալ բա-
ցարձակապէս դրականի սեւ-սպիտակի բանավիճային մօտեցումով: Դէպի Մաք-
սային միութիւն առնուած քայլը, գուցէ անխուսափելի, այսուհանդերձ լուրջ իրա-
վիճակ ստեղծած է դէպի Եւրոպական միութեան ընկերակցութիւն նախաստորա-
գրութեան համար քանի մը տարի բանակցութիւն տարած պաշտօնական Երեւա-
նին համար («Ազդակ», «Ակնարկ. զարգանալ (չ)զիջելով», 17.09.2013): 

Հայաստանի եւ Եւրոպական միութեան միջեւ բանակցութիւնները տակաւին կը 
շարունակուին, բանակցութիւնները կ'ընթանան ամէն օր՝ երէկ, նախորդ օրը եւ 
պիտի ընթանան վաղը, այսօր տակաւին որեւէ որոշում չկայ։ Բանակցութիւն-
ները կ'ընթանան Վիլնիւսի հռչակագիրի, ապագայի վերաբերեալ։ Այնպէս որ, 
երբ կը փորձեն ըսել, թէ ամէն ինչ որոշուած է, ճիշդ չէ։ Երեք տարի բանակցու-
թիւններ վարելը մեծ ժամանակահատուած է, եւ կան լուրջ ձեռքբերումներ, ուս-
տի պէտք է ամրագրել ձեռքբերումները։ Ան աւելցուց, որ Եւրոպական միութեան 
առաջնահերթութիւնն է ուղիներ գտնել Հայաստանի հետ ապագային համագոր-
ծակցելու համար («Ազդակ», «Հայաստանի եւ Եւրոպական միութեան միջեւ 
բանակցութիւնները կը շարունակուին», 08.11.2013)։ 
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«Հայաստանի անորոշ ապագան» 

Սփյուռքյան ԶԼՄ դիսկուրսում ՀՀ ապագայի շուրջ քննարկում-

ները հաճախ հանգում են անորոշության հիմնախնդրին: Դա-

տողությունները հիմնականում վերաբերում են նրան, որ Հա-

յաստանի ընտրած քաղաքական ուղղությունը դեպի Մաքսային 

միություն և Եվրասիական միություն ունի մշուշոտ ուրվա-

գծումներ (տե՛ս Աղյուսակ 7.5)։ Այսպիսի տեքստերը հիմնակա-

նում մտահոգ երանգավորմամբ են: Հայաստանը պատկերվում 

է որպես մի պետություն, որն իր ապագայի որոշողը չէ և հան-

դես է գալիս կրավորական դիրքերից։ Միևնույն ժամանակ, դի-

տարկված ԶԼՄ-ում չկան այս անորոշ ապագան ինչ-որ կերպ 

որոշակիացնելու փորձեր՝ թեկուզ Սփյուռքի շահերի դիսկուրսի 

տեսանկյունից: 

 

 

 Ֆիւլէի հետ մեր հանդիպումէն ետք, մենք հրապարակեցինք Հայաստանի կողմէ 

արտայայտուած ցանկութիւնը` կարելի բոլոր ձեւաչափերով եւ ըստ կարելւոյն 

սերտ եւ խոր համագործակցութիւն ունենալ Եւրոպական միութեան հետ եւ շա-

րունակել առաջ տանիլ մեր յարաբերութիւնները` հիմնուելով վերջերս Հայաս-

տանի եւ Եւրոպական միութեան միջեւ արձանագրուած դրական կէտերուն 

վրայ եւ բոլոր կարելի ուղղութիւններով, որոնք կարելի պիտի ըլլան Եւրոպա-

կան միութեան կողմէ եւ որոնք չեն հակասեր Հայաստանի Մաքսային միու-

թեան անդամակցելու որոշման («Ազդակ», «Նալբանդեան կարելի կը նկատէ 

Եւրոպական միութեան հետ հետագայ համագործակցութիւնը. Ռուստամեանէն 

երեք հարցում` Նալբանդեանին», 09.11.2013)։ 

Հայաստան կը ցանկայ շարունակել ըստ կարելւոյն սերտ գործընկերութիւնը` 

որքանով որ Եւրոպական միութեան համար կարելի ըլլայ ատիկա եւ չի հակա-

սեր Մաքսային միութեան Հայաստանի անդամակցութեան («Ազդակ», 

«Խորհրդակցութիւնները եռանդուն կերպով պիտի շարունակուին Հայաստանի 

եւ Եւրոպական միութեան միջեւ», 07.09.2013): 
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Աղյուսակ 7.5. 
ՀՀ անորոշ ապագան. մեջբերումներ լրատվամիջոցներից 

Աւելի ծանր կը կշռեն, գէթ քանակի առումով, քննադատական մօտեցումները, 

որոնք կը կեդրոնանան որոշումի պարտադիր բնոյթին, մեր երկրի կախեալու-

թեան, Եւրոպական միութեան կողմէ Հայաստանի առջեւ դռներ փակելու եւ եր-

կիրը դէպի անորոշ հեռանկար առաջնորդուած ըլլալու տեսակէտներուն վրայ 

(«Ազդակ», «Ակնարկ. զարգանալ (չ)զիջելով», 17.09.2013): 

Հայաստանը Մոսկուային առանց դիմակայելու փորձի ընտրեց Մաքսային միու-

թեանն անդամակցելու ճանապարհը այն պայմաններում, երբ դեռ պարզ չէ, թէ 

Պուտինի եւրասիական ծրագրերն ընդհանրապէս կեանքի կը կոչուեն 

միւս յետխորհրդային պետութիւնների այսպիսի դիմակայութեան պայմաննե-

րում, թէ՝ ոչ («Մասիս» շաբաթաթերթ, «Առաջին ծաղիկ դարձած», 28.09.2013): 

Հայաստանի՝ Մաքսային միութեանը միանալու որոշման մասին Մոսկուայում յայ-

տարարուածը որքան շրջադարձային, նոյնքան էլ Հայաստանի ապագայի համար 

հսկայական պատասխանատուութիւն թելադրող որոշում էր։ Մեր պարագայում, 

ցանկացած տնտեսական ինտեգրում պէտք է յստակ երաշխիքներ տայ Հայաստա-

նի ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնների անվտանգութեան պահպան-

ման ու ամրապնդման եւ տնտեսական համարկման եւ զարգացման համար 

(«Ազատ օր», «Հ.Յ.Դ Գերագոյն Մարմնի մամլոյ հաղորդագրութիւնը», 05.09.2013)։ 

Սերժ Սարգսեանը ընտրեց Մաքսային միութիւնը: Եւ չնայած նոյն շրջանակ-

ները չեն պնդում, թէ ՀՀ նախագահը հայրենանուէր քայլ կատարեց ու փրկեց 

ԼՂՀ-ն կործանումից, սակայն նաեւ չեն խօսում այն մասին, թէ ինչ է տալու ԼՂՀ-

ին Մաքսային միութեանը Հայաստանի անդամակցութիւնը եւ ինչպէս է դա ազ-

դելու, ընդհանրապէս, Ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման գործ-

ընթացի վրայ: Ամենակարեւոր հարցը, որի պատասխանը չեն ուզում տալ ո՛չ 

Մոսկուայում եւ ո՛չ էլ Երեւանում, այն է, թէ Մաքսային միութեանը միանալու 

պայմանագիրը ստորագրելուց յետոյ արդեօք Հայաստանի եւ ԼՂՀ-ի միջեւ սահ-

մանազատում տեղի չի ունենալու, այսինքն՝ Մաքսային միութեան սահմանը չի՞ 

անցնելու ԼՂՀ-ի եւ Հայաստանի միջեւ («Ազատ օր», «Ի՞նչ է տալու Մաքսային 

միութիւնը Ղարաբաղին», 30.09.2013): 

Լաւագոյն պարագայում մեծամասնութիւնը հարց է բարձրացնում պայմանագ-

րերին ծանօթ չլինելու եւ Ս.Սարգսեանի անընդունելի գործելաոճի վերաբերեալ: 

Սակայն, ի՞նչ է Հայոց պետականութեան ազգային ռազմավարութիւնը՝ մեր «Ան-

կախութեան» վերաբերեալ եւ, օրինակ, սրանից 8 տարի յետոյ նրա 30ամեակին 

(երբ ըստ Եւրասիայի ծրագրի, եթէ թղթի վրայ չմնայ, 2020ից կ’աշխատի ռուբլին՝ 

տարածաշրջանում եւ երեւի մենք էլ կը վերադառնանք հին լա՛ւ օրերին…) ինչ 

պատկեր է կազմելու Հայաստանի անկախ եւ ազատ Հանրապետութիւնը, 

դժուար թէ որեւէ քաղաքական դէմք եւ հոսանք ունի յստակ գրաւոր ծրագիր ու 

հայեցակարգ («Ազդակ», «Անկախութեան պահպանման բաց եւ առաջնային 

օրակարգը», 30.09.2013): 
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8. §ÐÐ ÆÜîº¶ð²òÆ²Ü ØØ/º²Ø¬ÆÜ¦. 
¶àðÌàÜÜºðÆ, Ðºîºì²ÜøÜºðÆ ºì 

²ðÄºøÜºðÆ ìºð²´ºðÚ²È 
ä²îÎºð²òàôØÜºðÀ 

 
 
 

ՀՀ ինտեգրացիան պայմանավորող գործոններ 

Հայաստանի արտաքին և ինտեգրացիոն քաղաքականության 

գնահատականներում կարելի է առանձնացնել մի շարք գործոն-

ներ, որոնցով հիմնավորվում, արդարացվում կամ բացատրվում 

է ՄՄ/ԵԱՄ-ին սպասվող անդամակցությունը։ Փորձենք դիտար-

կել դրանք։ 

 

Այլընտրանքի բացակայությունը՝ որպես Հայաստանի 
անպաշտպան աշխարհաքաղաքական դիրքի հետևանք 

Հայաստանի կողմից ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդամակցությունը հիմնա-

վորվում է Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքով, հայ-

ռուսական հարաբերությունների անհավասարությամբ, երկրի 

փոքրությամբ, ադրբեջանական սպառնալիքով և այս գործոննե-

րով պայմանավորված այլընտրանքի բացակայությամբ. «...ներ-

կայ աշխարհաքաղաքական վիճակում մեր պետութիւնը այլ-

ընտրանք չունի... («Մասիս» շաբաթաթերթ, «Իշխանութիւնը 

մեծացել է ուրիշի տակ լինելու գաղափարով», 28.09.2013)։ 

Համարվում է, որ ստեղծված իրավիճակում միակ հնարավոր 

գործընկերը Հայաստանի համար Ռուսաստանն է։ Օրինակ. 

«Այս իրադրութեան մէջ միակ ուժը, որի հետ պէտք է մօտ 
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լինենք, դա պէտք է լինի Ռուսաստանը» («Մասիս» շաբաթա-

թերթ, «Իշխանութիւնը մեծացել է ուրիշի տակ լինելու գաղա-

փարով», 28.09.2013)։ «Asbarez»-ը շեշտադրում է իրավիճակի 

անելանելիությունը, որ դիմակայել գերտերության որոշմանն 

անհնար է, ուստի այլընտրանք չի մնում՝ ինտեգրման ռուսա-

կան ուղղությունն ընտրելուց բացի. «Հայ ժողովուրդի եւ Հայաս-

տանի օրինակով փոքր ուժը ի՞նչ կրնայ ընել կամ ինչպէ՞ս կրնայ 

ազդել դէպքերու հոլովոյթին վրայ, երբ Ռուսիոյ տարողութեամբ 

մեծապետական գերուժը որոշած է առաջ շարժիլ դէպի տարա-

ծաշրջանի նորատիպ միաւորումը» («Asbarez», «Անկախութեան 

պահպանման բաց եւ առաջնային օրակարգը», 30.09.13)։ «Օրեր» 

ամսագրում անհնարինությունն ու անելանելիությունը դի-

տարկվում են տարածաշրջանային իրավիճակի տեսանկյունից. 

Հայաստանը՝ որպես փոքր պետություն, միայնակ դիմակայել 

տարածաշրջանի ներկա իրավիճակին անզոր է, ուստի Հայաս-

տանը պետք է համագործակցի Ռուսաստանի հետ. «Քանի դեռ 

Ազրպէյճանը սպառնում է նոր պատերազմով, իսկ Թուրքիան 

Հայաստանին տնտեսապէս ծնկի բերելու նպատակով շարու-

նակում է շրջափակման իր թշնամական քաղաքականութիւնը, 

Հայաստանը այլ ընտրութիւն չի ունենալու, քան` ապաւինել 

երրորդ ուժին, այսինքն` Ռուսաստանին» («Օրեր», Ռուսաստա-

նի ճնշման տակ. Հայաստանը կանգնեց պարտադրուած 

ընտրութեան առաջ», 09.09.13)։ 

 

«ՀՀ անարդյունավետ կառավարումը» 

Սփյուռքի ԶԼՄ-ում նկատելի մաս է կազմում նաև ՄՄ/ԵԱՄ–ին 

ՀՀ անդամակցության որոշումը ներքաղաքական պայքարի 
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անկյան տակ դիտարկումը՝ չնայած այն առանցքային դիտանկ-

յուն չի հանդիսացել, ինչպես նաև քանակապես մեծ ծավալ չի 

կազմել։ Նման հոդվածները հիմնականում արտացոլում են ՀՀ 

կառավարությանը հասցեագրվող հայաստանյան ընդդիմու-

թյան քննադատական դրույթները. օրինակ՝ բանակցություննե-

րի գաղտնի ընթացքը։ ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդամակցությունն այս 

համատեքստում որակվում է որպես «հայ քաղաքական կուրսի 

սխալ» («մեր քաղաքական քուրսը (ուղեգիծը- խմբ.) միանշանակ 

յաջող չէր, երբ յանգեցրեց Մաքսային միութեանը միանալու ան-

վերապահ յայտարարութեանը» («Գանձասար» շաբաթաթերթ, 

«Ես չեմ ուզում իմ երկրի կոլապսը», 23.11.2013)։ Մեկ այլ դեպ-

քում այս որոշումը ներկայացվում էր իշխանություն պահելու 

կամ ամրապնդելու միջոց. «Հայաստանի կառավարության 

կտրուկ որոշմամբ՝ միանալ Ռուսաստանի գլխավորած Մաք-

սային միությանը, որով իշխող կուսակցությունը Հայաստանում 

ամրապնդեց իր բռնի իշխանությունը՝ անտեսելով բնակչու-

թյանը»։ ՀՀ–ՌԴ անհավասար հարաբերությունների մասին ևս 

խոսվում է որպես Հայաստանի սխալ կառավարման արդյունք, 

ինչի պատճառով ՀՀ-ն նմանվում է «Ռուսաստանի հայ համայն-

քին»։ Այս գործոնը հիմնականում շեշտադրում է «Asbarez»-ը. 

«պետութեան ղեկավարը ինքնագլուխ կը շարժի։ Առաջին 

անգամ չէ, որ նախագահ Սերժ Սարգսեան ինքնագլուխ գործե-

լու իր վարքագիծով կը «փայլի»…» («Asbarez», «Անկախութեան 

պահպանման բաց եւ առաջնային օրակարգը», 30.09.13), ՀՀ ան-

արդյունավետ կառավարմանը՝ որպես ներկա պարտադրված 

ինտեգրացիոն քաղաքականությունը պայմանավորող գործոնի, 
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անդրադառնում են նաև «Ալիք», «Ազդակ» օրաթերթերը և «Գան-

ձասար» շաբաթաթերթը (տե՛ս Աղյուսակ 8.1).  

Աղյուսակ 8.1.  
«ՀՀ անարդյունավետ կառավարում».  
մեջբերումներ լրատվամիջոցներից  

«Նայէք մեր տնտեսութեանը, հայ-թուրքական սահմանին, մեր հեռուստաընկե-

րութիւններին, ռուսերէնով հեռուստախաղերին մասնակցող ու ռուսերէնը գո-

վազդող կառավարութեան անդամներին, գրեթէ ՀՀ բնակչութեանը հաւասար 

Ռուսաստանի հայ համայնքին: Մեր շատ պաշտօնեաներ անթաքոյց քծնանքով 

ու 180 աստիճան շրջադարձով քառամեայ եւրաինտեգրացիայից մէկ օրում 

շրջուեցին դէպի Կրեմլ: Իսկ Հայաստանը, ցաւօք, իր խոցուած իմունիտետով, 

կառավարման անտաղանդութեամբ յայտնուել է մի վիճակում, երբ իր համար 

որոշում են: Շատ հեշտ ենք տրւում, անհասկանալի, անորոշութիւններով ու ան-

ստոյգ երաշխիքներով: Հայերէնից բացի որեւէ այլ լեզուին կարգավիճակ տալը 

մեր ինքնութեան կորուստն է, հարուած է մեր խարխլուող պետականութեանը: 

Անընդունելի է, աններելի է, անկարելի: Զարմանում եմ՝ քաղաքական քծնանքի 

արշաւ է սկսուել. ինչ արագ ու հեշտ ենք գունափոխւում («Asbarez», «Դեռ հեռու 

ենք իրաւագիտակից, պահանջատէր, կազմակերպուած հասարակութիւն ունե-

նալուց», 27.11.13)։ 

«Այսպիսով, Սեպտեմբերի 2ից մինչ 21ի գեղեցիկ օրերի բնաբանը, որ պիտի 

լինէր՝ «Անկախութիւն» եւ «Միացեալ Հայաստան», դարձաւ «Եւրասիա՞», թէ 

«Եւրոմիութիւն»: «Սերժ Սարգսեանի հերթական քաղաքական անակնկալը, ինչ-

պիսին էր հայ-թուրքական պրոտոկոլի ժամանակ, ոնց որ կատարուած նոր, 

բայց նոյն հին կացութեան առջեւ կանգնեցրեց հայ քաղաքական միտքն ու նոյն-

իսկ Հայաստանի վարչամեքենան: «Ինչ չափով «մտածուած» քայլ էր ՀՀ նախա-

գահի այդ յայտարարութիւնը՝ չգիտեմ, բայց այնքանով, որ դա անակնկալ էր 

հէնց իր վարչամեքենայի, Ազգային ժողովի եւ միջազգային քաղաքական ու 

յատկապէս Եւրոպայի համար, յստակ է: Լաւագոյն պարագայում մեծամասնու-

թիւնը հարց է բարձրացնում պայմանագրերին ծանօթ չլինելու եւ Ս.Սարգսեանի 

անընդունելի գործելաոճի վերաբերեալ («Asbarez», «Անկախութեան պահպան-

ման բաց եւ առաջնային օրակարգը», 30.09.13)։ 

«Ոչ մի կասկած չկայ, որ Հայաստանը մօտեցել է այդ կէտին. մի քանի տասնեակ 

ընտանիքներ պաշտօնապէս կամ քողարկուած վերահսկում են երկրի գրեթէ 

ամբողջ տնտեսական ներուժը: Ընդ որում՝ հասարակութեան՝ եռման կէտին մօ-

տենալու պատճառը ոչ այնքան փոքրամասնութեան կուտակած անթիւ-անհա-

մար հարստութիւններն են (աղքատ երկրում առարկայական պատճառներով 

դա դժուար հասանելի է), որքան բնակչութեան ճնշող մեծամասնութեան ծայ-

րաստիճան աղքատացումը, որն արդէն սկսել է արտացոլուել մարդկանց ար-

տաքինի եւ մտածողութեան մէջ («Գանձասար» շաբաթաթերթ, «Հասունացել է 

կուտակուած հարստութեան վերաբաշխման անհրաժեշտութիւնը», 26.09.13)։  
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Անդամակցության և չանդամակցության  
բացասական սպասելիքները 

Ընդհանրացնելով ՀՀ ինտեգրացիոն գործընթացների մասին 

քննարկումները՝ կարող ենք նշել, որ դրանք առավել հաճախ 

ծավալվում են ՄՄ/ԵԱՄ-ին Հայաստանի անդամակցության 

 Այդ չորս տարիների ընթացքում Հայաստանը արժանանում էր Ռուսաստանի եւ 

անձամբ Փութինի ոչ բարեացկամ վերաբերմունքին: Աւելի արդարացի կը լինէր 

եւրոպացիներին ասել, որ Հայաստանը գնում է դէպի Մաքսային միութիւն: 

Եւրոպացիները այդ դէպքում մեզ աւելի կը յարգէին, իսկ Ռուսաստանը գուցէ 

այդքան չբարձրացնէր Հայաստանին մատակարարուող բնական կազի գինը, 

գուցէ այդպիսի ծաւալներով չզինէր Ազրպէյճանին («Ազդակ», «Ռուսաստանի 

ճնշման տակ. Հայաստանը կանգնեց պարտադրուած ընտրութեան առաջ», 

09.09.13)։ 

Հայաստանի իշխանություններն ընտրեցին հեշտ ճանապարհը՝ տեղի տալով 

ռուսական մուրճի առաջին իսկ սպառնալիքին, ընդունել կապիտուլյացիան, 

հանձնել ամեն ինչ՝ սեփական ժողովրդի և երկրի բախտն ու ճակատագիրը թող-

նելով հյուսիսից փչող քամու քմահաճույքին, փոխարենը վայելել սեփական իշ-

խանությունը վերարտադրելու «ցարական իրավունք»-ը («Ալիք», «Օրհնված 

սհաթի նստվածքը», 17.09.13): 

«Հայ քաղաքական կուրսի սխալ կամ իշխանություն պահելու նպա-

տակ» («Գանձասար» շաբաթաթերթ, «Ես չեմ ուզում իմ երկրի կոլապսը», 

21.11.2013)։ 

«Մենք պետք է կարողանայինք մանևրել այս իրավիճակում: Ցավոք, մեր իշխա-

նություններին դա չհաջողվեց» («Արաքս» շաբաթաթերթ, «Մաքսային միությանը 

միանալու որոշումը պարտադրված էր Ռուսաստանի կողմից». Երվանդ 

Բոզոյան, 15.10.2013)։ 

«Հայաստանի կառավարության կտրուկ որոշմամբ՝ միանալ Ռուսաստանի 

գլխավորած Մաքսային միությանը, որով իշխող կուսակցությունը 

Հայաստանում ամրապնդեց իր բռնի իշխանությունը՝ անտեսելով 

բնակչությանը» («Asbarez», Resolving to Advance the Armenian Cause. Լուծում՝ 

առաջ խաղացնելու Հայ դատի հարցը, 31.12.2013)։ 

«Մեր քաղաքական քուրսը (ուղեգիծը- խմբ.) միանշանակ յաջող չէր, երբ յանգեց-

րեց Մաքսային միութեանը միանալու անվերապահ յայտարարութեանը: Եւ 

հարցը Մաքսային միութեան մէջ չէ, այլ մեր մէջ: Համոզուած եմ, որ մեր քաղա-

քական քուրսը կարելի էր կառուցել այնպէս, որ երկիրը չկանգնէր այսպիսի 

ծանր ընտրութեան առջեւ» («Գանձասար» շաբաթաթերթ, «Ես չեմ ուզում իմ երկ-

րի կոլապսը», 23.11.2013)։ 
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կամ չանդամակցության բացասական հետևանքների և ոչ թե 

դրական հեռանկարների տեսանկյուններից։ Դրանք արտացոլ-

ված են և՛ «կողմ», և՛ «դեմ» կարծիքներում։ ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդա-

մակցությանը կողմ տեսակետներում նկատելի են Հայաստանի 

ներկայիս «ստատուս քվոն» պահպանելու և չանդամակցելու հե-

տևանքով նոր խնդիրներից ապահովագրվելու նպատակադ-

րումները։ Իսկ անդամակցությանը դեմ տեսակետներում առկա 

են Հայաստանի ապագայի զարգացման հեռանկարներից զրկ-

վելու մտավախությունները։ Ասել է թե՝ ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդամակ-

ցությունը մի տեսակետի համաձայն՝ մեզ կապահովի չանդա-

մակցելու դեպքում սպասվող վտանգներից, իսկ մյուս տեսանկ-

յունից՝ այն մեզ նորանոր վտանգների առաջ կկանգնեցնի։ 

Ստորև կներկայացնենք այս դիտարկումների ընդհանրացում-

ները (ԶԼՄ–ից օրինակները տե՛ս Աղյուսակ 8.2–ում): 

 

Անդամակցության հնարավոր բացասական հետևանքները 

 ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների սառեցում։ Որպես անդա-

մակցության ուղղակի հետևանք հաճախ նշվել է Եվրոպա-

յի հետ հարաբերությունների սառեցման խնդիրը, որն 

ընդգրկում է ամենատարբեր ոլորտներ՝ քաղաքական 

(օրինակ՝ ՀՀ-ն կկորցնի իր աշխարհաքաղաքական նշա-

նակությունը), տնտեսական (տնտեսական կապերի 

խզման վտանգ Եվրոպայի հետ)։ Չնայած պաշտոնապես 

հնչում է այն տեսակետը, թե ԵՄ-ի հետ համագործակցու-

թյունը շարունակվելու է, սակայն ինչպես տեղի, այնպես էլ 

Սփյուռքի հայկական ԶԼՄ-ում այս խնդիրը գտնվել է 

քննարկումների առանցքում։   
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 Ռուսաստանի գերիշխանության ամրապնդումը ՀՀ-ում։ 

ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդամակցությունը կհանգեցնի Ռուսաստա-

նի գերիշխանության ամրապնդմանը ՀՀ-ում՝ անվտանգու-

թյան, տնտեսական (Ռուսաստանը կորոշի ՀՀ տնտեսա-

կան քաղաքականությունը), էներգետիկ ոլորտներում։ ՄՄ 

ընձեռած տնտեսական լայն հնարավորություններին հա-

կառակ հնչել են մտահոգություններ տնտեսության ոլոր-

տում բացասական հետևանքների տեսանկյունից՝ տնտե-

սության անկում (պայմանավորված բարձր մաքսատուր-

քերով, գնաճով և այլ հանգամանքներով)։ 

 ՀՀ ինքնիշխանության սպառնալիք։ Եվ վերջապես, որպես 

անդամակցության հետևանք, դրան ընդդիմացողները 

տեսնում են ՀՀ անկախությանը և ժողովրդի ազատությա-

նը սպառնացող վտանգ։ Այսինքն՝ ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդամակ-

ցությունը կհանգեցնի Հայաստանի վրա Ռուսաստանի 

ճնշման ավելացմանը, Հայաստանը կկորցնի իր ինքնու-

րույնությունը։ 

 

Չանդամակցության հնարավոր բացասական հետևանքները 

 Անվտանգության սպառնալիք։ ՄՄ/ԵԱՄ-ին չանդամակ-

ցելու դեպքում ՀՀ-ն կարող է հայտնվել իր գլխավոր ռազ-

մավարական դաշնակցի աջակցությունը կորցնելու 

սպառնալիքի առջև։ Որպես այս ամենի հետևանք կարող է 

լինել ՌԴ-Ադրբեջան հարաբերությունների սերտացումը, 

ինչպես նաև նոր պատերազմի սպառնալիքը։  

 Տնտեսություն (էներգետիկ ոլորտ)։ ՄՄ/ԵԱՄ-ին չանդա-

մակցության պարագայում ՀՀ-ն կարող է կորուստներ 
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ունենալ տնտեսական ոլորտում։ Քանի որ Ռուսաստանը 

համարվում է նաև ՀՀ առևտրային գործընկերը, կորուստ-

ները վերաբերում են ռուսական շուկայի, ինչպես նաև 

ներդրումների և տրանսֆերտների կրճատմանը։ Էներգե-

տիկ ոլորտում բացասական հետևանքները վերաբերում 

են էներգակիրների գների աճին, ռուսական ներդրումների 

կրճատմանը։ 

Աղյուսակ 8.2.  
Անդամակցության-չանդամակցության բացասական  

հետևանքներին վերաբերող օրինակներ 

Անդամակցության բացասական 

հետևանքներ 

Չանդամակցության բացասական 

հետևանքներ 

Հայաստանի վրա Ռուսաստանի բա-
ցահայտ և գռեհիկ ճնշումը մշտապես 
կմնա այն թելադրող վեկտորը, որով 
Ռուսաստանը կորոշի Հայաստանի 
«բազմավեկտորությունը», եվրոպա-
կան սլաքների «քաշը, հասակը և 
ուղղությունը» («Ալիք» օրաթերթ, 
«Օրհնված  սհաթի  նստվածքը», 

17.09.2013)։ 

Армении было дано понять, что если 
она проводит комплементарную поли-
тику, то и сама Россия будет проводить 
такую же. Например, продавать оружие 
не только Еревану, но и Баку («Ноев 

Ковчег», «Крутые повороты российско-

армянских отношений», 01.10.2013). 

Հայաստանին հասկացրին, որ եթե նա 

կոմպլեմենտար քաղաքականություն է 

վարում, ուրեմն Ռուսաստանը ևս 

նման քաղաքականություն կվարի։ 

Օրինակ՝ կսկսի զենք վաճառել ոչ 

միայն Երևանին, այլև Բաքվին։ 

Մաքսային միութեանն անդամակցե-
լով՝ Հայաստանը կը կորցնի իր աշ-
խարհաքաղաքական նշանակու-
թիւնն ու այնքան կը զրկուի իր ինք-
նուրոյնութիւնից, որ անգամ կարող է 
նշանակութիւն չտալ Հայոց ցեղաս-
պանութեան 100-ամեայ տարելիցին 
(«Մասիս» շաբաթաթերթ, «Սերժ 

Սարգսեանը պէտք է հրաժարուի իր 

զբաղեցրած պաշտօնից՝ յանուն 

Հայաստանի», 21.09.2013)։ 

«У Кремля было множество рычагов 
давления, и он их использовал. Первый 
– это угроза новой войны, которую мо-
жет начать Азербайджан»... («Ноев Ков-

чег», «Давид Шахназарян: России пона-

добилось притормозить движение Ар-

мении к Европе», 01-15.10.2013). 

«Կրեմլը ճնշման բազմաթիվ լծակներ 

ուներ, և նա դա կիրառեց։ Առաջինը 

նոր պատերազմի սպառնալիքն էր, որը 

կարող է սկսել Ադրբեջանը...»։ 
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 Անդամակցության բացասական 

հետևանքներ 

Չանդամակցության բացասական 

հետևանքներ 

Մաքսային միութիւնում այժմ գործող 
մաքսատուրքերով  Հայաստանի 
տնտեսութիւնը անկում է ապրելու, 
ըստ Բագրատեանի, սա միանշանակ 
է, քանի որ յայտնուելու ենք մի տա-
րածքում, որտեղ մաքսատուրքերը 
պէտք է մի քանի անգամ բարձրանան 
(«Մասիս» շաբաթաթերթ, «Պէտք չէր 
գնալ  Եւրոպական  միութիւն» , 
21.09.2013)։ 

«Для Армении – не только экономиче-
ские потери, но нечто более страшное – 
ликвидация второго, хотя и не признан-
ного, армянского государства — Нагор-
ного Карабаха, т. е. передача несколь-
ких сот тысяч армян во власть чуждого 
и с учётом нынешних реалий – агрес-
сивно настроенного и жаждущего ре-
ванша государства» («Analitikaua.net», 
Михаил Белецкий: Армения и Украина 
между ЕС и ТС, 06.09.2013). 
«Հայաստանի համար դա կարող է նշա-
նակել ոչ միայն տնտեսական կորուստ-
ներ, այլ նաև ավելի սարսափելի բան՝ 
թեկուզ և չճանաչված պետության լու-
ծարում և մի քանի հարյուր հազար հա-
յերի հանձնում ագրեսիվ տրամադր-
ված և վրեժի ծարավ պետության իշա-
նությանը»։ 

Ըստ անոր, այդ առումով չկայ հիմք 
որևէ լաւատեսութեան, թէ Մաքսային 
միութեան անդամակցութիւնը Ղարա-
բաղի հարցը պիտի լուծէ» («Ազատ օր» 
օրաթերթ, «ՀՅԴ-ն սկզբունքօրէն դէմ չէ 
Մաքսային միութեան անդամակ-
ցութեան, քանի որ ոչինչ յստակ է» 
կ’ըսէ Կիրօ Մանոյեան», 22.11.2013)։ 

Вспомним, что совсем недавно Россия 
продала Азербайджану на один милли-
ард долларов наступательного вооруже-
ния, и поймем, что вот он – мощный 
рычаг давления на Армению («Ноев 
Ковчег», «Давид Шахназарян: России 
понадобилось притормозить движение 
Армении к Европе», 01.10.2013). 
 Հիշենք, որ բոլորովին վերջերս Ռու-
սաստանը Ադրբեջանին վաճառեց մեկ 
միլիարդ դոլար արժողությամբ հար-
ձակողական սպառազինություն և 
կհասկանանք, որ դա Հայաստանի վրա 
ճնշում գործադրելու հզոր լծակ է։ 

«Մէկ բևեռին կանգնած են ահազանգ 
հնչեցնողները, որոնք վտանգուած կը 
տեսնեն Հայաստանի անկախութիւնն ու 
հայ ժողովուրդի ազատութիւնը» («Asba-

rez», «Autumn Promises: From Moscow to 

Brussels and Back», 10.09.2013). 

  

Մաքսային միություն մտնելով՝ մենք 
արդեն սառեցնում ենք հարաբերու-
թյունները Եվրոպայի հետ։ 
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«Արժեք-գաղափարները»  
ՀՀ ինտեգրացիոն դիսկուրսում 

ՀՀ ինտեգրացիոն քաղաքականության մասին հոդվածներում 

շրջանառվող արժեքներից մեկը արժանապատվությունն է։ Սեպ-

տեմբերի 3-ին հայտարարված պաշտոնական կուրսին դեմ թևը 

նշում է, որ արժանապատիվ չէ անդամագրվել ՄՄ-ին (վերջինս 

նույնականացվում է Ռուսաստանի հետ, ուստի ՄՄ մտնելը 

հավասարեցվում է Ռուսաստանի մաս կազմելուն)՝ այս պարա-

գայում մտավախություն հայտնելով, որ Հայաստանի Հանրա-

պետությունը կկորցնի իր ինքնիշխանությունը։ Օրինակ. «...տեղի 

ունեցածը փաստացի պետական քաղաքականութեան եւ արժա-

նապատւութեան բացակայութեան խայտառակ դրսեւորում 

է....» («Մասիս» շաբաթաթերթ, «Տարօրինակ իրավիճակ», 07.09.13):  

Ռուսական կողմին առավել հակված թևը ևս անդրադառ-

նում է ազգային արժանապատվության հարցին՝ նշելով, որ 

ինտեգրացիոն նախագծերի երկընտրանքը խոցելի է դարձնում 

ազգային արժանապատվությունը, այնինչ պետք էր ի սկզբանե 

համագործակցել միայն Ռուսաստանի հետ. «Ռուսների մոտ էլ 

գնացինք, ոչ թե գնացինք, այլ տարան... սա՞ էիք ուզում՝ կորցնե-

լով ձեր արժանապատվությունը»1։ Արժանապատվության ար-

1 Հատկանշական է, որ միևնույն դատողությունը հանդիպել է Azatutyun.am-ի 

«Պետք չէր գնալ ԵՄ՝ Ռուսաստանին չզայրացնելու համար» հոդվածում, որն ար-

ձանագրել ենք 2013թ. սեպտեմբերի 16-20-ը Հայաստանի մեդիա-հրապարակում-

ների ուսումնասիրության ժամանակ։ Այս ուսումնասիրության արդյունքներն ար-

տացոլված են  «Մաքսային միությանը ՀՀ անդամակցությունը մեդիա-լուսաբան-

ման մեջ» հոդվածում (տե'ս http://www.noravank.am/upload/pdf/6.Arpi_Manusyan_ 

21_DAR_04_2014.pdf)։ Նշված փաստը մեկ անգամ ևս հաստատում է, որ ՀՀ ինտեգ-

րացիոն թեման Սփյուռքի ԶԼՄ–ում մեծապես արտացոլում է Հայաստանի մեդիա-

իրադարձությունները։  
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ժեքի հետ սերտ կապվող հաջորդ արժեքը, որը շրջանառվում է 

այս թեմայում, ինքնիշխանությունն է: Սրանք դիտարկվում են 

որպես փոխկապակցված արժեքներ, որոնցից մեկի կորուստը 

կհանգեցնի մյուսի կորստին: Ինքնիշխանության արժեքը, որ-

պես կանոն, հանդիպում է ՄՄ/ԵԱՄ-ին ինտեգրման դեմ աղբ-

յուրների տեքստերում։ Հաջորդ կարևոր շրջանառվող հասկա-

ցությունը ՀՀ ինտեգրացիոն քաղաքականության համատեքս-

տում անվտանգությունն է։ Այն հանդիպում է ինչպես ՄՄ/ԵԱՄ-

ին ինտեգրվելուն կողմ, այնպես էլ դեմ տեսանկյուն արտահայ-

տող կարծիքներում։ Այսպես, օրինակ, կողմնակիցները Ռու-

սաստանը բնորոշում են որպես ՀՀ անվտանգության երաշխա-

վոր։ Իսկ պաշտոնական ինտեգրման քաղաքականությանը դեմ 

աղբյուրները շրջանառում են Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջա-

նին զենք վաճառելու և ռազմական աջակցությունների փաստե-

րը՝ դրանով իսկ կասկածի տակ առնելով ՀՀ–ՌԴ ռազմավարա-

կան գործընկերությունը, ՌԴ–ի կողմից ՀՀ անվտանգության 

երաշխավոր լինելու հարցը և մատնանշելով ՀՀ անվտանգու-

թյան ռիսկերը։ 

Ընդհանուր առմամբ, արժեքային դաշտում «անվտանգու-

թյունը» բազային, հիմնարար արժեք է, որի կարևորության ու 

նշանակալիության մասին են վկայում վերջին տարիներին կա-

տարված մի շարք հետազոտություններ։ Օրինակ, «Արժեքներ, 

համոզմունքներ և սոցիալական վարք. դինամիկան և յուրա-

հատկությունը ժամանակակից հայ հասարակությու-

նում» հետազոտության հեղինակները նշում են, որ սոցիալա-

կան վարքի վերաբերյալ համոզմունքներում շեշտադրված 
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են անորոշությունն ու կանոնների երկակիությունը, անվստա-

հությունը սոցիալական ինստիտուտների ու խմբերի նկատ-

մամբ, ինչի արդյունքում ակտիվանում են նաև անվտանգու-

թյան և ապահովության պահանջմունքները: Միևնույն ժամա-

նակ, անհրաժեշտ է գիտակցել, որ չնայած արժեքները դինամիկ 

են ու կախված են սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական 

գործոններից, այնուամենայնիվ, դրանք արագ չեն փոխվում, 

ուստի պետք է ստեղծել համապատասխան հասարակական-

գաղափարական, մշակութային միջավայր, որի շրջանակնե-

րում կխրախուսվեն «նորմատիվ վարքի» այլ ձևերը1: 

 

1 «Արժեքներ, համոզմունքներ և սոցիալական վարք. դինամիկան և յուրահատկու-

թյունը ժամանակակից հայ հասարակությունում» հետազոտությունն իրականաց-

րել է ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի հետազոտական խումբը 2011-2013թթ. 

ընթացքում։ Հետազոտության արդյունքներն ամփոփվել են «Մշակույթ, արժեք-

ներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչները փոփոխվող հայ հասարակությու-

նում» գրքում։ Գիրքն ամբողջությամբ տե՛ս  

https://docs.google.com/file/d/0B6RwRQx-ACtaenU1VnRxTXJvQms/edit?pli=1 
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Նախորդ բաժիններում լուսաբանվել են սփյուռքյան մամուլի 

արձագանքները, որոնք հետևել էին ՀՀ նախագահի 2013թ. սեպ-

տեմբերի 3-ի՝ ՄՄ-ին ինտեգրվելու հայտնի որոշումից անմիջա-

պես հետո։ Այս բաժնում կփորձենք համառոտակի վերհանել 

այն նոր միտումները, որոնք ուրվագծվում են նույն 18 սփյուռք-

յան լրատվամիջոցներում1 արդեն 2014 թվականի հունվար-հոկ-

տեմբեր ժամանակահատվածում։  

Այս առիթով նախ ամրագրենք, որ ՀՀ ինտեգրացիոն քա-

ղաքականության վերաբերյալ 2013թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 

ամիսների քննարկումները հիմնականում Մաքսային միու-

թյանն անդամակցելու շուրջ էին, իսկ Եվրասիական միությունը  

դիտվում էր դրան հաջորդող քայլ։ Մինչդեռ 2014թ. հունվար-

հոկտեմբերի ընթացքում ակտիվացել են ԵԱՄ-ի մասին քննար-

կումները, և եթե 2013թ. վերջին քառամսյակում այն ներկա-

յացված էր ԶԼՄ-ում գլխավորապես որպես քաղաքական միա-

վորում, ապա 2014թ. հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին շեշտա-

դրվում է դրա տնտեսական միավորում լինելը։ Այդ պատճառով, 

բնականաբար, առավել հաճախ կիրառվում է Եվրասիական 

տնտեսական միություն (ԵՏՄ) ձևակերպումը։  

Վերոնշյալի համատեքստում փորձենք առանձնացնել մեր 

տեսանկյունից այն հիմնական դիսկուրսները, որոնք բնորոշ են 

սփյուռքյան մամուլին ընտրված ժամանակահատվածում։  
1 Ընտրված լրատվամիջոցների ցանկը տե՛ս «Հետազոտության նպատակները և 
կիրառված խնդիրները» բաժնում։ 
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ՄՄ անդամ երկրներում առկա են տարբեր  
մոտեցումներ և տարաձայնություններ 

Կարող ենք փաստել, որ ՄՄ-ին, ԵԱՄ/ԵՏՄ-ին անդամակցու-

թյան մասին մոտ մեկ տարի տևող քննարկումներում շարունա-

կում է շրջանառվել անդամ երկրներում առկա  տարաձայնու-

թյունների խնդիրը. «Նրանցից իւրաքանչիւրը սեփական, միւս-

ներից տարբերուող մօտեցումներ ունի Մաքսային միութեանը: 

Նրանք այն համարում են առաւելապէս տնտեսական համա-

գործակցութեան սերտացման միջոց, այդպիսին է, մասնաւորա-

պէս, Ղազախստանի դիրքորոշումը: Մինչդեռ Վլադիմիր Պու-

տինի համար սա աւելի շատ այսպէս ասած՝ քաղաքական նա-

խագիծ է» («Մասիս» շաբաթաթերթ, «Թոմաս դե Վաալ, «Հայ հա-

սարակութիւնն այնքան ռուսամէտ տրամադրուածութիւն չունի, 

որքան քաղաքական էլիտան», 18.01.2014)։ 

 

ՀՀ և ԼՂՀ անվտանգության խնդիրը 

Ինչպես հայտնի է, անվտանգության գործոնը ՄՄ-ին Հայաստա-

նի անդամակցությանը «կողմ» հիմնավորումների մեջ ամենա-

ծանրակշիռն է։ Սակայն, եթե ՀՀ-ի պարագայում անվտանգու-

թյան ապահովման հարցը հստակ է դրված (ՌԴ-ն ՀՀ ռազմավա-

րական դաշնակիցն է, ՀՀ-ն ՀԱՊԿ անդամ է), ապա ԼՂՀ-ի դեպ-

քում խնդիրներ են առաջանում այն պատճառով, որ ԼՂՀ-ն «չճա-

նաչված»  պետություն է, և հետևաբար՝ միության անդամները  

չեն կարող հանդիսանալ նրա անվտանգության երաշխավոր։ Այս 

առիթով ակտուլացվել է ՄՄ-ին ԼՂՀ միանալու հարցը։  
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Լավատեսական դիրքորոշումներում այսպիսի հնարավո-

րության համար որպես նախադեպ է ներկայացվում Հարավային 

Օսիայի և Աբխազիայի օրինակը, որոնց հետ 2013թ. դեկտեմբերի 

22-ին Ռուսաստանը համաձայնագիր ստորագրեց, համաձայն 

որոնց՝ վերացվում էին նրանց միջև մաքսային սահմանները։ 

Այսօրինակ ելքի դեպքում ՄՄ տնտեսական միավորմանը 

ԼՂՀ անդամակցումը կենթադրի ԼՂՀ անկախության անուղղա-

կի ճանաչում, ինչն էլ դրական հիմնավորման առիթ է ծառայում 

ՄՄ-ին անդամակցության կողմնակիցների համար։ Սակայն 

քիչ չեն նաև ոչ լավատեսական քննարկումները, ըստ որոնց՝ 

միությունից ԼՂՀ–ի դուրս մնալը՝ ՀՀ-ի ՄՄ անդամ լինելու պայ-

մաններում, կհանգեցնի ՀՀ և ԼՂՀ սահմանին մաքսակետի տե-

ղադրմանը՝ դրանից բխող հետևանքներով։ Չնայած պաշտոնա-

կան աղբյուրները հերքում են մաքսակետերի տեղադրման մա-

սին լուրերը, այնուամենայնիվ, սա մնում է տագնապային թե-

մաներից առանցքայինը։ 

 

Տնտեսական հարցեր 

Տնտեսական ոլորտին առնչվող դիսկուրսը, ինչպես 2013թ. սեպ-

տեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կատարված դիտարկումների 

ժամանակ, հիմնականում ընթացել է հետևյալ խնդիրների շուրջ. 

 ՄՄ (ԵՏՄ) ընձեռած տնտեսական հնարավորությունները 

 ՀՀ տնտեսական հնարավոր առաջընթացը (հիմնականում 

կապված տրանսպորտային և էներգետիկ ոլորտների հետ) 

 ՀՀ տնտեսական զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ 

թերահավատությունը 



                      103  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  

 ՀՀ տնտեսական ինքնուրույնության կորուստն իր բացա-

սական հետևանքներով։ 

 

Ընդհանուր առմամբ, տնտեսական խնդիրներին առնչվող 

քննարկումներն այժմ առավել մտահոգ երանգներ են ստացել 

նույնիսկ ինտեգրացիոն գործընթացի «կողմնակիցների» կար-

ծիքներում։ Մտահոգությունները վերաբերում են ոչ միայն ներ-

քին տնտեսական հարցերին («Ընդ որում, թղթի վրայ տնտեսու-

թիւնը կարող է նոյնիսկ մէկ-երկու տոկոսով աճել (համատա-

րած թանկացումների հաշուին), բայց որ բնակչութեան կենսա-

մակարդակը կտրուկ իջնելու է, դա հաստատ»), այլ նաև արտա-

քին՝ ՀՀ տնտեսական համագործակցության հեռանկարներին։ 

Այսինքն՝ ՄՄ-ին անդամակցության հետևանքով Հայաստանը 

կարող է զրկվել տնտեսական քաղաքականության ինքնուրույ-

նությունից։ Այս առումով բնորոշ է հետևյալ մեկնաբանությունը՝ 

հիմնված ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյա-

նի հայտարարության վրա, թե՝ «Հայաստանը չի կարողանայ 

տնտեսական պայմանագրեր ստորագրել այլ երկրների հետ 

մինչեւ Մաքսային միութեան գործադիր կոմիտէն հաւանութիւն 

չտա», և «...այսուհետ Եւրամիութեան հետ բանակցութիւնները 

Հայաստանի անունից վարելու է Մաքսային միութիւ-

նը» («Մասիս» շաբաթերթ, 08.02.2014): 
Տնտեսության զարգացման քննարկումներում (թե՛ էներգե-

տիկ, թե՛ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոլորտնե-

րում), ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ գերակշռում են դրա-

կան հեռանկարի հնարավորության մատնանշումները կամ 
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«եթե»-ներով ձևակերպումները. «եթե խոստացված չափով ներ-

դրումներ լինեն», «եթե Հայաստանը դուրս գա տրանսպորտային 

շրջափակումից» և այլն. «...Мне кажется, со вступлением в Тамо-

женный союз она получит шанс встать на рельсы устойчивого раз-

вития и роста. С помощью инвестиций, с помощью технологичес-

кого обмена, через решение транспортной проблемы. Появляются 

перспективы крупных инвестиций в электроэнергетику, в строи-

тельство нового атомного энергоблока, нового энергоблока на Раз-

данской ТЭЦ. Эти инвестиции гарантируют не только экономи-

ческую стабильность, они могут превратить Армению в страну, 

экспортирующую электроэнергию в соседние страны, и прежде 

всего в Иран» («Ноев Ковчег», Таможенный союз поможет Арме-

нии выйти из транспортного тупика, № 4 (234) март (1–15) 2014г.)1:  
 

Նոր թեմաներ ՀՀ ինտեգրացիոն  
գործընթացների դիսկուրսում 

2014թ. հունվար-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում տեղի ունե-

ցած մի շարք կարևոր իրադարձություններ ևս դարձան լուսա-

բանման թեմաներ՝ նպաստելով ինտեգրացիոն գործընթացների 

շուրջ քննարկումների աշխուժացմանը և մտահոգությունների 

սրացմանը։ Առանձնացնենք դրանցից մի քանիսը.  

1 «Ինձ թվում է՝ մտնելով ՄՄ, նա կստանա հնարավորություն կանգնել կայուն 
զարգացման և աճի ուղու վրա։ Ներդրումների, տեխնոլոգիական փոխանակման 
օգնությամբ, տրանսպորտային խնդիրների լուծման միջոցով։ Հեռանկարներ կան 
էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում խոշոր ներդրումների, նոր ատոմային էներգա-
բլոկի, ՀրազդանՋԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցման։ Այդ ներդրումները երաշ-
խավորում են ոչ միայն տնտեսական կայունություն, դրանք կարող են Հայաստա-
նը վերածել հարևան երկրներին և առաջին հերթին Իրանին էլեկտրաէներգիա 
մատակարարող երկրի» («Ноев Ковчег», Մաքսային միությունը կօգնի Հայաստա-
նին դուրս գալ տրանսպորտային փակուղուց, № 4 (234) մարտ (1–15) 2014)։ 
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«ՄՄ-ին միանալու ճանապարհային քարտեզը» 1 

ՀՀ կառավարությունը 2014թ. փետրվարի 3–ին հրապարակել է 

ՄՄ–ին Հայաստանի միանալու «ճանապարհային քարտեզը» 

հայերեն լեզվով, որը ստորագրվել էր դեռևս 2013թ. դեկտեմբերի 

24–ին Մոսկվայում, Եվրասիական ինտեգրացիոն միության 

նիստում։ «Հետաքրքրականն այն է, թէ մինչեւ փաստաթուղթի 
ստորագրումը տեղադրուած հաղորդագրութեան մէջ, ճամբու 
քարտէսի 126 կէտերէն, որոնք պէտք է կատարուին, 111-ը իրա-

կանացուած են, իսկ 15-ը կ'ընդգրկուին Մաքսային միութեան եւ 
Միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի միանալու 
բուն փաստաթուղթին մէջ:Մինչեւ Ասթանա, յստակ է ճամբու 
քարտէսը…ետքն է հարցականը» («Հայրենիք», «Մաքսային միու-
թեան մուտքի կամ… ճամբու անորոշ քարտէսի սեմին», 08.05.14)։ 

 
«Իլհամ Ալիևի նամակը» 

Մայիսի 29-ին Աստանայում կայացած Եվրասիական բարձրա-

գույն տնտեսական խորհրդի նիստին Նազարբաևի կողմից Ադր-

բեջանի նախագահ Իլհամի Ալիևի նամակի ընթերցումը մտահո-

գությունների տեղիք տվեց ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ 

սփյուռքյան մեդիա-դիսկուրսում2. «Անակնկալ մը չէր Մայիս 

29ին, Ղազախստանի մայրաքաղաք՝ Ասթանայի մէջ, Եւրասիա-

կան տնտեսական բարձրագոյն խորհուրդի նիստին ընթացքին, 

հիւրընկալ երկրի նախագահ Նուրսուլթան Նազարպայեւի յիշե-

1 http://arka.am/am/news/politics/avanesyanherqum138_/#sthash.QtvFlYo6.dpuf 
2 Մայիսի 29-ին Աստանայում կազմակերպված Եվրասիական բարձրագույն 

տնտեսական խորհրդի նիստին Նազարբաևը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամի 

Ալիևի նամակի մասին է հիշատակել, որտեղ Հայաստանին միայն միջազգայնո-

րեն ճանաչված սահմաններով Եվրասիական միություն ընդունելու կոչ է արվում։ 
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ցուցածը, մատնանշածը, կարդացած նամակը՝ յանձին Ատրպէյ-

ճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի գրչին եւ այդ ալ բնականաբար 

Արցախի հիմնահարցին առնչութեամբ: Նոյնինքն Նազարպայեւ 

այս գծով իր դիրքորոշումը յայտնած էր, անցեալ տարեվերջին, 

երբ Մոսկուայի մէջ կ'առնուէին առաջին քայլերը, ստեղծելու 

Մաքսային միութեան ճամբու քարտէսը: Դեռ աւելին, նախքան 

այս միութիւնը ստեղծելու գաղափարը, դեռ քանի մը ամիս առաջ 

ալ, Պաքուի մէջ կայացած թրքալեզու պետութիւններու հա-

մագործակցութեան խորհուրդի ժողովին, միեւնոյն գաղափարն է 

որ արտայայտուեցաւ Նազարպայեւի կողմէ» («Հայրենիք» 

շաբաթաթերթ, «Ասթանայէն…ազդանշան», 04.06.2014)։ 

 
«Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները» 

Արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող 

պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցությունը ՄՄ անդամ 

երկրների, հատկապես Հայաստանի վրա նույնպես մտահոգիչ 

թեմա է. «Մէկ բան ակնյայտ է կարճաժամկէտ տեսանկիւնից: 
Այսօր ողջ արեւմտեան աշխարհը դուրս է եկել Ռուսաստանի 
դէմ եւ կիրառում է պատժամիջոցներ: Նաւթի գները ընկնում են, 
ռուսական ռուբլին անշեղօրէն արժեզրկւում է: Այս պայմաննե-

րում` Հայաստանին ԵՏՄ-ում դժուար օրեր են սպաս-

ւում» («Ազդակ», «Չարեաց փոքրագոյնը», 13.10.2014)։ 

 
«ՀՀ-Ուկրաինա՝ համեմատականներ»  

ԼՂՀ հակամարտության և ՀՀ, ԼՂՀ անվտանգության առանցքա-

յին հարցը նոր հուն է մտնում հատկապես 2014–ին Ուկրաինա-

յում տեղի ունեցող դեպքերի համատեքստում։ Քննարկման 
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առիթ են Հայաստան–Ուկրաինա համեմատությունները, Հա-

յաստանում ուկրաինական նախադեպի կրկնվելու հավանակա-

նության հարցերը և դրա հետևանքները, ինչպես նաև աշխար-

հաքաղաքական մեծ խաղացողների անփույթ քաղաքականու-

թյունը։ 
Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև համեմատականները 

պայմանավորված են նրանով, որ նույն ժամանակահատվածում 

երկու երկրներն էլ կանգնած էին «Եվրասիական միությո՞ւն, թե՞ 

Եվրամիություն» աշխարհաքաղաքական երկընտրանքի առաջ։ 

Եթե արժեքային առումով ցանկալի է համարվում եվրոպական 

ինտեգրացիան, ապա տնտեսական և անվտանգության առում-

ներով մատնանշվում է, որ երկու երկրներն էլ կախված են Ռու-

սաստանից։ Այս համատեքստում հաճախ քննարկվում են «հնա-

րավո՞ր է արդյոք ուկրաինական սցենարի զարգացումը Հայաս-

տանում, կարո՞ղ է այն հանգեցնել իշխանափոխության, և ի՞նչ 

հետևանքներ կունենա այդ ամենը Հայաստանի համար» հարցե-

րը։ Հետաքրքրական է, որ «Ноев Ковчег»-ը Սփյուռքի ԶԼՄ-ից 

ամենաշատն է անդրադառնում այս թեմաներին. մասնավորա-

պես 2014թ. հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին առկա էին մի շարք 

հոդվածներ. «Майдан» в Армении невозможен, но власти рас-

слабляться не приходится», «Угрожают ли Армении попытки дос-

рочной смены власти?», «Киевский сценарий для Армении не-

приемлем», «Грозит ли Армении свой «Майдан», или чем олигарх 

Гагик Царукян хуже олигарха Бидзины Иванишвили?»1 և այլն։  

1 «Մայդան» Հայաստանում հնարավոր չէ, սակայն իշխանությունը չի թուլանում», 
«Սպառնո՞ւմ է արդյոք Հայաստանին վաղաժամ իշխանափոխության փորձ», 
«Կիևյան սցենարը Հայաստանի համար անընդունելի է», «Հայաստանին սպառ-
նո՞ւմ է արդյոք սեփական «Մայդանը» կամ՝ ինչո՞վ է օլիգարխ Գագիկ Ծառուկ-
յանն ավելի վատ օլիգարխ Բիձինա Իվանիշվիլուց»։ 
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«Ազդակ» օրաթերթը ևս անդրադառնում է այս համեմատու-

թյանը. «Որքան Ուքրաինան չէր կարող պատկերացնել, թէ 

մինչեւ ո՛ւր կարող է հասնել ռուսական արջի կատաղութիւնը, 

նոյնքան էլ չէր կարող պատկերացնել, թէ մինչեւ որտեղ կարող է 

հասնել եւրոպական աղուէսի սառնասրտութիւնը: Եւ այս խորա-

պատկերում հարց է առաջանում, թէ ի՞նչ էր լինելու Հայաստանի 

հետ, եթէ այն եւս որդեգրէր Ռուսաստանից ապահարզանի` ուք-

րաինական կտրուկ ճանապարհը։ Խնդիրը բացարձակապէս 

Ռուսաստանի հպատակը դառնալու` ներկայիս քաղաքական 

ուղեգիծն արդարացնելը չէ: Ուքրաինայի ներկայիս վերաբաժա-

նումը աւելորդ անգամ հաստատում է, որ աշխարհը թեւակոխել 

է մի դարաշրջան, որտեղ հիմնական խնդիրը, յատկապէս` փոքր 

ու միջին երկրների համար, դարձել է անվտանգութեան ապահո-

վումը, արտաքին մարտահրաւէրները չէզոքացնելը` սեփական 

միջոցների հզօրացման եւ զարգացման միջոցով» («Ազդակ», «Ո՞վ 

է սերտելու Ուքրաինական տխուր դասերը», 16.09.14)։ 

 

«Արևմուտքի քաղաքականության քննադատություն» 

2014թ. ընթացքում նկատելի է դառնում Արևմուտքի քաղաքա-

կանության քննադատությունը՝ ՀՀ-ի՝ ԵՄ-ի հետ ասոցացման 

համաձայնագրի չկայացման և ՄՄ-ին, ԵՏՄ–ին միանալու որոշ-

ման հարցում։ ԵՏՄ-ին միանալու Հայաստանի որոշումը պայ-

մանավորվում է Արևմուտքի կողմից ՀՀ-ի համար առանցքային 

կետերի երաշխավորման բացակայությամբ (անվտանգություն, 

թուրք-ադրբեջանական շրջափակում, տնտեսական հարաբե-

րություններ)։ Հատկանշական է, որ այսպիսի քննադատություն-

ները ՀՀ ինտեգրման գործընթացների շուրջ Արևմուտքում գոր-
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ծող Սփյուռքի հանրային գործիչների և փորձագետների հավա-

սարակշռված մոտեցումների մասին վկայությունն են։ Որպես 

բնորոշ օրինակ նշենք 2014թ. հոկտեմբերի 10-ին Եվրասիական 

տնտեսական միությանը միանալու պայմանագրի ստորագրու-

մից հետո www.TheCaliforniaCourier.com-ի խմբագիր Հարութ 

Սասունյանի հոդվածը1։ Այստեղ նա ՌԴ-ի հետ ՀՀ հարաբերու-

թյունները դիտարկում է եղած «աշխարհառազմավարական և 

տնտեսական շահերի» ու «իրողությունների» համատեքստում՝ 

նշելով, որ առկա են «ԵՏՄ-ին Հայաստանի միանալու անհերքե-

լի պատճառներ», և ավելացնելով. «սակայն ոչ ոք չպետք է եզրա-

կացնի, որ Երևանը պետք է մնա բացառապես Ռուսաստանի 

տնտեսական գոտում»: Միաժամանակ, Արևմուտքին կոչ է 

անում հարկային արտոնություններով և այլ խթաններով աջակ-

ցել ՀՀ-ին՝ նվազեցնելու իր կախվածությունը Ռուսաստանից. 

«Միևնույն ժամանակ, շատ ավելի արդյունավետ կլինի, եթե 

արևմտյան երկրները, մասնավորապես՝ Միացյալ Նահանգնե-

րը, փոխանակ հորդորելու Հայաստանի ղեկավարներին խզելու 

խիստ կարևոր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, հար-

կային արտոնություններ և այլ խթաններ տրամադրեն իրենց 

ներդրողներին Հայաստանում՝ դրանով իսկ նվազեցնելով 

Երևանի կախվածությունը Ռուսաստանից: Նմանապես, Հայաս-

տանին ուղղված ամերիկյան քննադատությունն ու նախազգու-

շացումները Իրանի հետ նրա ունեցած առևտրային կապերի 

1 «Արևմուտքը պետք է հատուկ արտոնություններ շնորհի Հայաստանին՝ Ռուսաս-

տանի հետ նրա կապերը դատապարտելու փոխարեն» հոդվածը տե՛ս http://asba 

rez.com/127820/the-west-must-offer-armenia-incentives-rather-than-decry-its-ties-with-

russia/։ Հայերեն թարգմանությամբ տե՛ս http://www.azatutyun.am/content/blog/26638 

208.html 
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համար, պարզապես անիմաստ հայտարարություններ են: Ավե-

լի օգտակար կլիներ, եթե Օբամայի վարչակազմը քաջությունն 

ունենար ճնշում գործադրելու Թուրքիայի և Ադրբեջանի վրա՝ 

նրանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության համատեղ 

շրջափակումը վերացնելու համար, որը շարունակվում է ավելի 

քան 20 տարի» («Asbarez», «The West Must Offer Armenia Incen-

tives Rather Than Decry Its Ties with Russia», 14.10.14). 

 

ԵՏՄ-ին անդամակցության ստորագրումը 

Ինչպես հայտնի է, 2014թ. հոկտեմբերի 10–ին Մինսկում՝ Եվրա-

սիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի ընթաց-

քում, ՀՀ նախագահը ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական 

միությանը Հայաստանի միանալու մասին պայմանագիրը, որը 

ենթակա է վավերացման  և կգործի 2015թ. հունվարի 1-ից։ Անդ-

րադառնալով այս իրադարձությանը՝ Սփյուռքի ԶԼՄ-ում խոս-

վում է Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածության և Ռուսաս-

տանին «ոչ» ասելու անկարողության մասին. «Եւրասիական 

տնտեսական միութեանը (ԵՏՄ) Հայաստանի անդամակցու-

թիւնը պէտք է դիտարկել նախ եւ առաջ հետեւեալ տեսանկիւ-

նից` կարո՞ղ էր Սերժ Սարգսեանը «ոչ» ասել Ռուսաստանի, 

աւելի ճիշդ` Վլատիմիր Փութինի այս նախաձեռնութեանը: Եթէ 

«այո», ապա Հայաստանը ի՞նչ գին պիտի վճարէր այդ «ոչ»-ի հա-

մար: Ի՞նչ է սպասւում Հայաստանին ԵՏՄ-ում: Այստեղ հար-

ցերն աւելի շատ են, քան պատասխանները: Ի՞նչ է շահելու եւ 

ի՞նչ է կորցնելու Հայաստանը, եթէ ԵՏՄ-ն կայանայ: Այս հարցն 

էլ չունի միանշանակ պատասխան: Բայց այստեղ էլ հարցադ-

րումը տեղին չէ: Պէտք է հարցնել` ի՞նչ էր շահելու Հայաստանը 
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եւ ի՞նչ էր կորցնելու, եթէ հրաժարուէր ԵՏՄ-ին անդամակցելուց: 

Ենթադրենք, թէ Արցախի հարցում Ռուսաստանը չէր որդեգրի 

ազրպէյճանամէտ դիրքորոշում: Իսկ ինչպէ՞ս էինք դիմագրաւե-

լու տնտեսական հարուածներին: Ի՞նչ գնով էր Ռուսաստանը 

Հայաստանին կազ վաճառելու, եթէ մենք հրաժարուէինք ԵՏՄ-

ից: Հայաստանում հակառուս տրամադրութիւն ունեցողները 

առաջարկում են` կազ կը գնէինք Իրանից: Լաւ, եթէ այդքան 

հեշտ է Իրանից էժան կազ գնելը, ապա ինչո՞ւ մինչեւ հիմա 

չէինք գնում: Հայաստանի համախառն ներքին արդիւնքի քսան 

առ հարիւրը ձեւաւորւում է Ռուսաստանում: Տարեկան Հայաս-

տան է մտնում շուրջ երկու միլիառ տոլար գումար դրամական 

փոխանցումների ձեւով, որից 85 տոկոսը գալիս է 

Ռուսաստանից, իսկ միւս 15 տոկոսը` միւս երկրներից: Այսպէս 

կարելի է շարունակել եւ թուերով ցոյց տալ, թէ ինչպիսի մեծ 

կախում ունի Հայաստանի տնտեսութիւնը Ռուսաստա-

նից» («Ազդակ», «Չարեաց փոքրագոյնը», 13.10.2014)։ 

 
«ՄՄ-Թուրքիա համագործակցության վտանգները»  

ՄՄ–Թուրքիա կապերի շուրջ մտահոգություններն առարկայա-

կան դարձան 2014թ. հուլիսից, երբ ՌԴ և Թուրքիայի էկոնոմի-

կայի նախարարները քննարկեցին հնարավոր համագործակ-

ցության ձևաչափը։ Այն ներառում էր Թուրքիայի և Մաքսային 
միության միջև ազատ առևտրի գոտու ձևավորման հնարա-

վորությունը։ Այս հայտարարությունից հետո ակտիվացան 

քննարկումները՝ կապված ՀՀ–ի համար նման համագործակցու-

թյան բացասական հետևանքների հետ. «Հայաստանի համար 
բոլորովին ցանկալի չէ նման զարգացումը, քանի որ դա կբերի 
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Ռուսաստանի և Թուրքիայի տնտեսական շահերի էլ ավելի սեր-

տաճման: Հիմա մոտավորապես 20 միլիարդ դոլար է այդ երկու 
երկրների առևտրաշրջանառությունը, բայց նրանք մտադիր են 
մինչև 100 միլիարդի հասցնել այն. սա հսկայական թիվ է՝ իր բո-

լոր քաղաքական հետևանքներով» («Asbarez», Turkey-Eurasian 

Union Partnership, «Will Hurt Armenia», 22.07.2014). 

 

«Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությունը ՄՄ-ին» 

Բացի Թուրքիայի հետ համագործակցությունից, առկա է նաև 

Ադրբեջանի կողմից ՄՄ-ին անդամակցության հնարավորությու-

նը, ինչի մասին ՌԴ Սփյուռքի մամուլն է արձագանքում՝ ներ-

կայացնելով այն ռուսական աղբյուրների կողմից դրական մեկ-

նաբանություններով. «Одновременное вхождение Азербайджана 

и Армении в ЕАЭС означает не только новый интеграционный 

уровень союза, но и нормализацию отношений между Азер-

байджаном и Арменией, а также обеспечение стабильности на 

Южном Кавказе»,– такое мнение высказал директор Института 

ЕврАзЭС Владимир Лепехин. Некоторое время назад в ходе визита 

в Баку о гипотетической перспективе присоединения при-

каспийской республики к ЕАЭС упомянул министр экономичес-

кого развития России Алексей Улюкаев, а относительно Турции 

аналогичное допущение делал тот же Нурсултан Назарбаев»1 

1 Հայաստանի և Ադրբեջանի միաժամանակյա մուտքը Եվրասիական միություն 
նշանակում է ոչ միայն միության նոր մակարդակ, այլ նաև Հայաստանի և Ադրբե-
ջանի միջև հարաբերությունների կարգավորում, ինչպես նաև Հարավային Կով-
կասում կայունության ապահովում։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել ԵվրԱզէս ինս-
տիտուտի տնօրեն Վլադիմիր Լեպեխինը։ Ավելի վաղ Բաքու կատարած այցի ժա-
մանակ մերձկասպյան հանրապետության՝ ԵՏՄ-ին միանալու աշխարհաքաղա-
քական հեռանկարի մասին հիշատակել էր Ռուսաստանի տնտեսական զարգաց-
ման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկաևը։ Թուրքիայի վերաբերյալ նմանատիպ վար-
կած առաջ է քաշել Նուրսուլթան  Նազարբաևը։ 
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(«Ноев Ковчег», «Евразийские интеграционные перспективы Ар-

мении и карабахский вопрос», 1-15.07.2014). 

 
«ՀՀ-Սփյուռք հարաբերությունները» 

2014–ին, ի տարբերություն նախորդ ժամանակահատվածի, 

նկատվել են քննարկումներ Եվրասիական ինտեգրման համա-

տեքստում ՀՀ-Սփյուռք հարաբերությունների ապագայի վերա-

բերյալ, որոնցում նշվում են  հնարավոր ռիսկերը. «Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը Մաքսային միութեանը միանալով հոգեբա-

նական անջրպետ է ստեղծելու իր եւ Սփիւռքի միջեւ։ Անկաս-

կած, Հայաստանի նման երկրի համար, միանալը տարածա-

շրջանային որեւէ միութեան, անհրաժեշտ է։ Բայց ո՞նց, ե՞րբ, 

ի՞նչ գնով եւ ո՞ր միութեանը, դա ազգային-ժողովրդական ընտ-

րութեան հարց է» («Ալիք», «Հայաստանի համաձայնութիւնը, 

անդամակցելու Եւրասիական մաքսային միութեան՝ եւ նրա հա-

սարակա-հոգեբանական անդրադարձը», 05.01.14)։ 

 

Հասարակական կարծիք 

Դեռևս 2013թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում 

կարելի էր հանդիպել որոշ դատողությունների հասարակական 

կարծիքի վերաբերյալ՝ այն իմաստով, թե արդյոք մեր հա-

սարակությունը «եվրոպամետ է», թե «ռուսամետ»։ Իսկ 2014թ. 

հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին արդեն խոսվում է հասա-

րակության կարծիքի ձևավորման անհրաժեշտության և հնա-

րավոր ներազդման մեթոդների մասին։ Այսպես, թե՛ եվրասիա-

կանության, թե՛ Եվրամիությանն ինտեգրման կողմնակիցները 

միմյանց մեղադրում են Հայաստանում հասարակական կար-

ծիքի վրա ներազդման աշխատանքներ վարելու մեջ՝ միաժա-
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մանակ կարևորություն տալով հասարակական կարծիքի ձևա-

վորման դերին. «ՀԱՊԿ-ի կազմակերպած «կլոր սեղանի» մաս-

նակիցները եկել են այն եզրակացութեան, որ Ռուսաստանի 

արեւմտեան հակառակորդները միջազգային կառոյցներով դի-

մում են մանիպուլացիաների, ակտիւօրէն ազդում են ինտերնե-

տային օգտատէրերի վրայ, հասարակական կազմակերպու-

թիւնների ու լրատւամիջոցների միջոցով ներկայացնում են հա-

սարակական տրամադրութիւնների խեղաթիւրւած պատկեր։ 

Նրանք ՀԱՊԿ-ին խորհուրդ են տւել զբաղւել «հակաքարոզչու-

թեան գործիքների մշակմամբ», իսկ Ռուսաստանին խորհուրդ 

են տւել «չքաշւել՝ հարեւան երկրների ներքաղաքական կեանքի 

վրայ ազդելու համար» («Ալիք», ՀԱՊԿ-ը հակազդելու է ԱՊՀ-ի 

երկրներում Արեւմուտքի կողմից գունաւոր յեղափոխութիւննե-

րի» նոր փորձերին», 04.01. 2014)։ 
 

ԶԼՄ կողմնորոշումների պահպանման վերաբերյալ  

Ընդհանուր առմամբ, կարող ենք նշել, որ լրատվամիջոցները 

պահպանել են իրենց դիմագիծն ինտեգրացիոն գործընթացների 

լուսաբանման հարցում։ Ե՛վ նախորդ հետազոտական ժամա-

նակահատվածում, և՛ այժմ սեփական դիրքորոշումների արտա-

հայտման միտումով առանձնացել են մի քանի լրատվամիջոց-

ներ։ Հատկապես կարող ենք նշել «Ноев Ковчег»-ը (ՌԴ), որը հե-

տևողականորեն լուսաբանում է  ՀՀ արտաքին քաղաքականու-

թյան հետ կապված բոլոր իրադարձությունները։ Հանդես գալով 

եվրասիական ինտեգրացիային «կողմ» դիրքից՝ «Ноев Ковчег»-

ում շեշտադրվում է ՄՄ-ին և ԵՏՄ-ին ինտեգրման արդյունքում 

ՀՀ զարգացման հեռանկարները։ 
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«Asbarez» թերթում (ԱՄՆ) ՀՀ աշխարհաքաղաքական կողմ-

նորոշումների թեմայով հանդիպել են հստակ դիրքորոշումներ 

արտահայտող վերլուծական հոդվածներ, որոնցում ՄՄ-ին և 

ԵՏՄ-ին անդամակցությունը դիտվում է հնարավոր վտանգների 

տեսանկյունից։ «Մասիս» շաբաթաթերթում (ԱՄՆ) և «Ալիք» 

օրաթերթում (Իրան) ևս նկատելի է եվրոպական ինտեգրացիա-

յի կողմնորոշման դիսկուրսը: «Մասիս» շաբաթաթերթում, ի 

տարբերություն «Asbarez» օրաթերթի, առավել ցայտուն է երևում 

ՄՄ-ին և ԵՏՄ-ին ինտեգրման «դեմ» տեսանկյունը։ «Ալիք»-ում 

առկա է ընդհանուր մտահոգություն ռուսական ինտեգրացիայի 

արդյունքում ՀՀ ինքնիշխանության կորստի և ՀՀ-ի համար բա-

ցասական այլ հետևանքների վերաբերյալ։ 

«Nouvelle d'Armenie»-ում ՀՀ ինտեգրացիոն գործընթացնե-

րի շուրջ թեմատիկ իդեոլոգեմների հանդեպ երանգավորումնե-

րը և դիրքորոշումները հիմնականում հավասարակշռված են։ 

«Ազատ օր»-ում հետազոտական նախորդ շրջանի համե-

մատ առավել հաճախ են հանդիպել պաշտոնական բնույթի 

նյութեր (մինչդեռ 2013թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ըն-

թացքում կային նաև վերլուծական հոդվածներ, ինչպես նաև 

Հայաստանում գործող ՀՅԴ ներկայացուցիչների տեսակետներն 

արտահայտող հոդվածեր)։  

«Gibrahayer» ամսագրում նշված ժամանակահատվածում 

այս թեմայով սեփական վերլուծական նյութեր չեն հանդիպել։ 

«Ազդակ» օրաթերթը լուսաբանել է ՀՀ ինտեգրացիոն գործընթա-

ցի բոլոր նշանակալի իրադարձությունները, առկա են նաև վեր-

լուծական հոդվածներ։ «Արձագանգ»-ի հոդվածներն այս թեմայի 
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վերաբերյալ հիմնականում արտահայտում են ՀՀ ՀՅԴ կուսակ-

ցության դիրքորոշումը (տեղ են գտել ՀՅԴ անդամների հարցա-

զրույցներ ինտեգրացիոն քաղաքականության վերաբերյալ)։ 

«Ախալցխայի տեղեկատվական կայք»-ում զետեղվել են հոդ-

վածներ, որոնք վերաբերում են Մաքսային միությանը Հայաս-

տանի անդամակցությանը և այս համատեքստում` հայ-վրացա-

կան հետագա համագործակցությանը:  
«Արաքս» շաբաթաթերթում նախորդ հետազոտական 

ժամանակահատվածում (2013թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր) 

թեմային առնչվող սեփական վերլուծական հոդվածներում 

արտահայտվում է մտահոգություն Հայաստանի ապագայի և 

հնարավոր զարգացումների համար, մատնանշվում է ռուսական 

ինտեգրացիայի պարտադրված լինելը։ Այս թեմայի 

շրջանակներում առկա են նաև Հայաստանի ԶԼՄ-ից վերա-

տպված նյութեր։ «Գանձասար» շաբաթաթերթում գերակշռում են 

մտահոգ երանգավորումը և Հայաստանի՝ որպես սեփական 

երկրի ու ՀՀ կառավարության հանդեպ ինքնանույնականացման 

բարձր աստիճանը, ինչն արտահայտվում է նաև հաճախ հանդի-

պող «մեր երկիրը», «Հայրենի մեր կառավարութիւնը» ձևակեր-

պումներում։ «Օրեր»,-ը «Լույս»-ը, «Հորիզոն»-ը հստակ կողմնո-

րոշում չունեն ՀՀ ինտեգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ։ 

Այս լրատվամիջոցներում հիմնականում հանդիպում է պաշտո-

նական լրահոս։ «Еркрамас»-ը, «Analitikaua.net»-ն առավելապես 

վերատպում են հայաստանյան լրահոսը և տեղի լրատվական 

դաշտի նյութերը, սակավ դեպքերում են սեփական վերլուծական 

հոդվածներով հանդես գալիս։ 
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10. êöÚàôèøÆ öàðÒ²¶ºîÜºðÀ ØØ/º²Ø¬ÆÜ  
ÐÐ ÆÜîº¶ð²òÆ²ÚÆ Ø²êÆÜ 

 
 
 

Այս բաժնում ներկայացվում են ՀՀ ինտեգրացիոն քաղաքակա-

նության վերաբերյալ Սփյուռքի այն 20 փորձագետների կարծիք-

ները և դրանց վերլուծությունը, որոնք պատասխանել են մեր 

հարցերին1։ Ինչպես հետևում է ստացված պատասխաններից, 

խնդրի վերաբերյալ արտահայտված դիրքորոշումներում գործոն 

է հանդիսանում փորձագետների բնակության երկիրը։ Մասնա-

վորապես, իրենց կարծիքներով երբեմն առանձնանում են ռու-

սաստանաբնակ/ՌԴ քաղաքացի հայ փորձագետները, որոնք 

կազմել են հարցվողների կեսը՝ 10 հոգի։ Մնացյալ փորձագետ-

ները ներկայացնում են ԱՄՆ-ը, Արգենտինան, Բելգիան, Գեր-

մանիան, Մեծ Բրիտանիան, Շվեյցարիան, Ուկրաինան։ Ելնելով 

այս հանգամանքից՝ ինտեգրացիոն հարցերի շուրջ ՌԴ փոր-

ձագետների դիրքորոշումները դիտարկվել են առանձնակի՝ բնա-

կության երկրի հետ առնչություն ունենալու համատեքստում։ 

Հարցաթերթիկում փորձագետներին խնդրել էինք առաջին 

հերթին գնահատել իրենց տեղեկացվածության աստիճանը ՀՀ 

արտաքին քաղաքական անցուդարձի վերաբերյալ։ Համաձայն 

ստացված պատասխանների՝ հարցված 20 փորձագետների մեծ 

մասը՝ 16 հոգի, իրեն լիովին կամ ավելի շուտ տեղեկացված է 

1 Ընդհանուր առմամբ, հարցաթերթիկներն առաքվել են ավելի քան 450 հասցեով, 

մանրամասները տե՛ս մեթոդաբանության բաժնում։ 
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համարում, իսկ 4 հոգի ավելի շուտ տեղեկացված չի համարում։ 

Որպես տեղեկատվության հիմնական՝ գլխավոր աղբյուր փոր-

ձագետներից 8-ը նշել են հայկական ԶԼՄ-ն (տե՛ս Աղյուսակ 

10.1)։ Երկրորդ տեղում են գործընկերական, անձնական 

կապերը Հայաստանի հետ՝ 5 հոգի, 3-ական հոգի՝ ԱՊՀ 

երկրների ԶԼՄ-ից և արևմտյան ԶԼՄ-ից։ 

ՄՄ/ԵԱՄ-ի, ԵՄ-ի հետ համագործակցություն.  
նպատակներ և խորություն 

Փորձագետներն իրենց կարծիքն են հայտնել նաև Սփյուռքի 

ԶԼՄ ուսումնասիրության ընթացքում վերհանված մի շարք էա-

կան խնդիրների շուրջ։ Ինչպես հետևում է ստացված պատաս-

խաններից, «ՀՀ, ԼՂՀ անվտանգության» և «ՀՀ, ԼՂՀ բանակի 

մարտունակության» ապահովման առումով փորձագետներն 

ավելի հաճախ արդյունավետ են համարում ՀԱՊԿ-ի հետ հա-

մագործակցությունը՝ համապատասխանաբար 6 և 7 հոգի (տե՛ս 

Աղյուսակ 10.2, Աղյուսակ 10.3)։  

 

Աղյուսակ 10.1.  
«ՀՀ արտաքին քաղաքական անցուդարձի վերաբերյալ 

տեղեկացվածությունն ըստ բնակության երկրի 

Տեղեկատվության աղբյուրներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

Հայկական ԶԼՄ-ից 4 4 8 

Գործընկերական կամ անձնական կապերի 

միջոցով 
2 3 5 

ԱՊՀ երկրների ԶԼՄ-ից 3 0 3 

Արևմտյան ԶԼՄ-ից 0 3 3 

Այլ աղբյուրներ 1 0 1 

Ընդհանուր 10 10 20 
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Աղյուսակ 10.2.  
ՀՀ և ԼՂՀ ազգային անվտանգության ապահովում.  

ո՞ր միջազգային սուբյեկտի հետ համագործակցությունը  
կարող է լինել առավել արդյունավետ 

Կառույցներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

ՀԱՊԿ1 3 3 6 

ՀՀ հարևան երկրներ 2 2 4 

ՄՄ/ԵԱՄ2 2 1 3 

Կոմպլեմենտար քաղաքականությամբ 1 2 3 

Ռուսաստան և այլ տարածաշրջանային երկրներ 1 1 2 

ԵՄ 0 1 1 

Ընդամենը 9 10 19 

1 Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 1992թ.: 
ՀԱՊԿ անդամ երկրներն են ՀՀ-ն, Բելառուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, 
Ղրղզստանը,  Տաջիկստանը: 
2 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներն են Ռուսաստանը, Ղա-
զախստանը, Բելառուսը։ 2015թ. հունվարից ուժի մեջ կմտնի նաև ՀՀ անդամակ-
ցությունը։ 
3 ՆԱՏՕ-ն ռազմաքաղաքական բլոկ է, որը ներառում է Եվրոպայի մի շարք երկր-
ներ, ԱՄՆ-ը և Կանադան։ Հիմնադրվել է 1949թ. ԱՄՆ-ում։  

Աղյուսակ 10.3.  
ՀՀ և ԼՂՀ բանակի մարտունակություն.  

ո՞ր միջազգային սուբյեկտի հետ համագործակցությունը  
կարող է լինել առավել արդյունավետ 

Կառույցներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

ՀԱՊԿ 4 3 7 

ՀՀ-ն ինքնուրույն կարող է/պետք է լուծի խնդիրը 2 2 4 

ՄՄ/ԵԱՄ 2 1 3 

ՆԱՏՕ3 0 1 1 

ՀՀ հարևան երկրներ 1 0 1 

Կոմպլեմենտար քաղաքականությամբ 0 1 1 

Ռուսաստան և այլ տարածաշրջանային երկրներ 1 0 1 

Միջազգային այլ կառույցներ 0 1 1 

Այլ պատ. 0 1 1 

Ընդամենը 10 10 20 
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Հատկանշական է, որ թեև առավել հաճախ ՀԱՊԿ–ի հետ 

համագործակցությունն է համարվում ՀՀ, ԼՂՀ անվտանգության 

և բանակի մարտունակության երաշխիքը, այնուամենայնիվ, 

փորձագետները դրա հետ չեն կապում ԼՂՀ հարցի կարգավոր-

ման հույսերը. ընդամենը 1 փորձագետ է նշել այս հարցում 

ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցության արդյունավետության մա-

սին։ Առհասարակ, ԼՂՀ հարցի կարգավորման հարցում փոր-

ձագետների կարծիքները շատ ավելի բազմազան են և քիչ են 

համընկնում միմյանց հետ (տե՛ս Աղյուսակ 10.4)։ Ամենից շատ 

ստացված պատասխանն է «հարևան երկրների հետ համագոր-

ծակցության» տարբերակը՝ 4 փորձագետ։ 

Ինչ վերաբերում է ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապա-

հովմանը, ապա 5 փորձագետ այն կապում է «ՄՄ/ԵԱՄ»-ի և 5-ը` 

Աղյուսակ 10.4.  
ԼՂՀ հարցի կարգավորում. ո՞ր միջազգային սուբյեկտի հետ 
համագործակցությունը կարող է լինել առավել արդյունավետ 

Կառույցներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

ՀՀ հարևան երկրներ 1 3 4 

ՀՀ-ն ինքնուրույն կարող է/պետք է լուծի 

խնդիրը 
2 1 3 

Կոմպլեմենտար քաղաքականությամբ 1 2 3 

ԵՄ 1 2 3 

ՄՄ/ԵԱՄ 2 0 2 

Միջազգային այլ կառույցներ 2 0 2 

ՀԱՊԿ 1 0 1 

Այլ պատ. (ոչ մի ուժ չի կարող լուծել ԼՂՀ 

հակամարտությունը) 
0 1 1 

Ընդամենը 10 9 19 
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«հարևան երկրների» հետ համագործակցության, իսկ 3-ը՝ ՀՀ–

ում այլընտրական էներգետիկ համակարգի զարգացման հեռա-

նկարի հետ (տե՛ս Աղյուսակ 10.5).  

Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների անվտանգու-

թյունն առավելապես կապվում է «հարևան երկրների» հետ հա-

մագործակցության հետ (6 հոգի)։ «ՄՄ/ԵԱՄ»–ի հետ համագոր-

ծակցության և «կոմպլեմենտար քաղաքականության» մասին են 

նշել 3–ական փորձագետ (տե՛ս Աղյուսակ 10.6): 

Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկա-

րի հարցում փորձագետներն առավել չհամընկնող կարծիքներ 

ունեն. 4 փորձագետ գտնում է, որ ավելի էական է «ՄՄ/ԵԱՄ»-ի 

հետ համագործակցությունը, 4–ը՝ որ «ԵՄ»-ի, 4 հոգի տեղ է տա-

լիս «կոմպլեմենտար քաղաքականությանը», 3–ը ամենից շատ 

կարևորում է «հարևան երկրների» դերը (տե՛ս Աղյուսակ 10.7): 

 

Աղյուսակ 10.5.  
ՀՀ էներգետիկ անվտանգություն. ո՞ր միջազգային սուբյեկտների հետ 

համագործակցությունը կարող է լինել առավել արդյունավետ 

Կառույցներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

ՄՄ/ԵԱՄ  3 2 5 

ՀՀ հարևան երկրներ  3 2 5 

ՀՀ-ն ինքնուրույն կարող է/պետք է լուծի խնդիրը 

(այլընտրանքային էներգետիկ ռեսուրսների 

ստեղծում)  

2 1 3 

Ռուսաստան և այլ տարածաշրջանային երկրներ  2 0 2 

Կոմպլեմենտար քաղաքականությամբ  0 2 2 

ԵՄ  0 1 1 

ՀԱՊԿ  0 1 1 

Այլ պատասխան  0 1 1 

Ընդամենը  10 10 20 
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Հատկանշական է, որ Հայաստանի համար կարևորագույն 

խնդիրներից մեկը՝  ժողովրդագրական խնդիրը, փորձագետնե-

րից 10 հոգու կարծիքով՝ հնարավոր է լուծել սեփական ուժերով՝ 

«ինքնուրույն», և 4 հոգու կարծիքով՝ «Եվրամիության» հետ հա-

մագործակցությամբ (տե՛ս Աղյուսակ 10.8). 

 

Աղյուսակ 10.6.  
ՀՀ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների անվտանգություն.  
ո՞ր միջազգային սուբյեկտների հետ համագործակցությունը  

կարող է լինել առավել արդյունավետ 

Կառույցներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

ՀՀ հարևան երկրներ 2 4 6 

ՄՄ/ԵԱՄ 3 0 3 

Կոմպլեմենտար քաղաքականությամբ 1 2 3 

ԵՄ 0 2 2 

ՀԱՊԿ 1 1 2 

ՀՀ-ն ինքնուրույն կարող է/պետք է լուծի խնդիրը 2 0 2 

Ռուսաստան և այլ տարածաշրջանային 

երկրներ 
1 0 1 

Ընդամենը 10 9 19 

Աղյուսակ 10.7.  
ՀՀ սոցիալ–տնտեսական զարգացում. ո՞ր միջազգային սուբյեկտների հետ 

համագործակցությունը կարող է լինել առավել արդյունավետ 

Կառույցներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

ՄՄ/ԵԱՄ 3 1 4 

Եվրամիություն 1 3 4 

Կոմպլեմենտար քաղաքականությամբ 2 2 4 

ՀՀ հարևան երկրներ 1 2 3 

ՀՀ-ն ինքնուրույն կարող է/պետք է լուծի խնդիրը 1 1 2 

Ռուսաստան և այլ տարածաշրջանային երկրներ 1 1 2 

Ընդամենը 9 10 19 



                      123  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  

«ԵՄ»-ի հետ համագործակցությունն է առավել շատ 

կարևորվել ՀՀ կառավարման (վարչարարության) արդյունավե-

տության բարձրացման տեսանկյունից (9 հոգի)։ Այս հարցին 

պատասխաններից երկրորդ տեղում է «ՀՀ-ն ինքնուրույն կարող 

է/պետք է լուծի խնդիրը» (7 հոգի) տարբերակը։ Այստեղ, օրի-

նակ, նկատելի է, որ ռուսաստանաբնակ փորձագետներն ավելի 

շատ են հավատում ՀՀ կառավարության ինքնուրույն բարե-

փոխման հնարավորությանը, քան մյուս երկրների փորձագետ-

ները (տե՛ս Աղյուսակ 10.9). 

Աղյուսակ 10.8.  
ՀՀ ժողովրդագրական ցուցանիշների բարելավում.  

ո՞ր միջազգային սուբյեկտների հետ համագործակցությունը  
կարող է լինել առավել արդյունավետ 

Կառույցներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

ՀՀ-ն ինքնուրույն կարող է/պետք է լուծի խնդիրը 6 4 10 

ԵՄ 1 3 4 

ՀՀ հարևան երկրներ 1 1 2 

Կոմպլեմենտար քաղաքականությամբ 0 1 1 

Միջազգային այլ կառույցներ 1 0 1 

Ընդամենը 9 9 18 

Աղյուսակ 10.9.  
ՀՀ կառավարման/վարչարարության բարելավում.  

ո՞ր միջազգային սուբյեկտների հետ համագործակցությունը  
կարող է լինել առավել արդյունավետ 

Կառույցներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

Եվրամիություն 2 7 9 

ՀՀ-ն ինքնուրույն կարող է/պետք է լուծի խնդիրը 5 2 7 

Կոմպլեմենտար քաղաքականությամբ 1 1 2 

ՀՀ հարևան երկրներ 1 0 1 

Միջազգային այլ կառույցներ 1 0 1 

Ընդամենը 10 10 20 
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Առավել հաճախ «ԵՄ» համագործակցության հետ է կապ-

վում նաև ՀՀ գիտության-կրթության ոլորտի զարգացումը (7 հո-

գի, որոնցից 2-ը՝ ՌԴ-ից)։ ՀՀ սեփական ուժերին այս հարցում 

վստահել է 5 հոգի, որոնցից 3-ը՝ ռուսաստանաբնակ (տե՛ս Աղյու-

սակ 10.10)։ Այս հարցը, թերևս, միակն է, որի «այլ պատասխան» 

հնարավորության մեջ 1 անգամ նշվել է «Սփյուռք» տարբերակը։ 

Աղյուսակ 10.10.  
ՀՀ գիտության–կրթության զարգացում. ո՞ր միջազգային սուբյեկտների 
հետ համագործակցությունը կարող է լինել առավել արդյունավետ 

Կառույցներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

ԵՄ 2 5 7 

ՀՀ-ն ինքնուրույն կարող է/պետք է լուծի խնդիրը 3 2 5 

Կոմպլեմենտար քաղաքականությամբ 0 2 2 

Միջազգային այլ կառույցներ 2 0 2 

ԱՄՆ 0 1 1 

ՀՀ հարևան երկրներ 1 0 1 

Սփյուռք 1 0 1 

Այլ պատ. (սա խնդիր չէ ՀՀ-ի համար) 1 0 1 

Ընդամենը 10 10 20 

Աղյուսակ 10.11.  
Սփյուռքի հետ կապերի զարգացում. ո՞ր միջազգային սուբյեկտների հետ 

համագործակցությունը կարող է լինել առավել արդյունավետ 

Կառույցներ 
Բնակություն 

Ընդհանուր 
ՌԴ Այլ 

ՀՀ-ն ինքնուրույն կարող է/պետք է լուծի խնդիրը 7 8 15 

ԱՄՆ 1 0 1 

ՀՀ հարևան երկրներ 1 0 1 

Կոմպլեմենտար քաղաքականությամբ 0 1 1 

Այլ պատ. (Իսրայելի հետ կապերի զարգացում) 1 0 1 

Ընդամենը 10 9 19 
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Հայաստան-Սփյուռք կապերի զարգացումը երկրի ինքնու-

րույն կարողությունների շրջանակներում է փորձագետների 

մեծամասնության` 15 հոգու կարծիքով (տե՛ս Աղյուսակ 10.11): 

Այսպիսով, ՄՄ/ԵԱՄ-ի և ԵՄ-ի հետ ՀՀ համագործակցու-

թյան արդյունավետության գնահատականները համեմատու-

թյան մեջ դիտարկելով՝ տեսնում ենք, որ, ըստ փորձագետների, 

Մաքսային և Եվրասիական միություններն առավել հաճախ են 

նշվել «ՀՀ և ԼՂՀ ազգային անվտանգության», «ՀՀ և ԼՂՀ բանակի 

մարտունակության», «ՀՀ էներգետիկ անվտանգության», «ՀՀ 

տրանսպորտային ենթակառուցվածքների անվտանգության» 

ապահովման հարցերում։ ՄՄ/ԵԱՄ–ի հետ համագործակցու-

թյունը «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման» առումով նույն-

քան օգտակար է համարվել, որքան ԵՄ-ի հետ համագործակ-

ցությունը։ Սակայն «ԼՂՀ կարգավորման», «ՀՀ ժողովրդագրա-

կան ցուցանիշների բարելավման», «Կառավարման/վարչարա-

րության բարելավման», «ՀՀ գիտության–կրթության ոլորտի 

զարգացման» հարցերում համեմատաբար ավելի արդյունավետ 

է համարվել ԵՄ–ի հետ համագործակցությունը (տե՛ս Աղյուս-

յակ 10.12). 
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Այն հարցին, թե «Ներկայիս աշխարհաքաղաքական պայ-

մաններում ՀՀ-ն ինչ հարաբերություններ պետք է ձգտի կառուցել 

Մաքսային միության և Եվրասիական միության (Ռուսաստան, 

Ղազախստան, Բելառուս) հետ», 11 փորձագետ պատասխանել է, 

որ ՀՀ-ն պետք է «ձգտի խոր համագործակցության, սակայն ոչ 

լիարժեք ինտեգրացիայի»։ Այս պատասխանը տված փորձագետ-

ներից 6-ը ՌԴ-ից էր։ 5 հոգի գտնում է, որ «ՀՀ-ն պետք է համա-

գործակցի միայն առանձին հարցերի շուրջ», իսկ «Լիարժեք ին-

տեգրացիային ձգտելու» ՀՀ նպատակահարմարության մասին 

նշել է 3 հոգի՝ ՌԴ-ից։ Հատկանշական է, որ նույն քանակական 

տվյալներն են ստացվել նաև Եվրամիության հետ ՀՀ հարաբերու-

թյան հաստատման մասին փորձագետների դիրքորոշումներում։ 

Հետևաբար, փորձագետների մեծ մասի համար ցանկալի է հա-

մարվում ՀՀ խոր համագործակցությունը և ոչ լիարժեք անդա-

մակցությունը և՛ ՄՄ/ԵԱՄ-ի, և՛ ԵՄ-ի հետ։ Միաժամանակ փոր-

ձագետները համակարծիք են, որ ՀՀ–ն չպետք է խուսափի համա-

գործակցությունից։ Այս տվյալներն արտահայտում են փորձա-

գետների նախապատվությունն այն մոտեցմանը, թե ՀՀ-ն պետք է 

ձգտի հնարավորինս ինքնուրույն մնալ և պահպանել արտաքին 

քաղաքականության ոլորտում մանևրելու հնարավորությունը 

(տե՛ս Աղյուսակ 10.13). 
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ՀՀ ապագայի ցանկալի հնարավոր պատկերը 

Հայաստանի ապագայի շուրջ փորձագետների կարծիքները 

ստացել ենք մի քանի հարցերի միջոցով։ Առաջին հարցով փոր-

ձել ենք պարզել, թե ինչ ապագա են նրանք կանխատեսում, եթե 

ՀՀ կառավարությունն իրականացնի փորձագետների նախա-

նշած ինտեգրման քաղաքականությունը (Աղյուսակ 10.13–ում 

արդեն ներկայացրել ենք նրանց առաջարկած ինտեգրման քա-

ղաքականության պատկերը)։ Ըստ փորձագետների, ՀՀ–ն առա-

վել մեծ հավանականությամբ կդառնա կայուն զարգացած պե-

տություն, որը Սփյուռքի համար բնակության և ներդրումներ կա-

տարելու առումով գրավիչ կլինի, սոցիալ–քաղաքական տրանս-

ֆորմացիաների կենթարկվի, կկարողանա հայանպաստ կերպով 

կարգավորել ԼՂՀ խնդիրը, սակայն չի կարող հավակնել 

ազդեցիկ երկիր դառնալ տարածաշրջանում (տե՛ս Աղյուսակ 

10.14)։ Սա, ըստ էության, այն տեսլականն է, որն իրատեսական և 

Աղյուսակ 10.13.  
ՀՀ-ն ի՞նչ հարաբերություններ պետք է ձգտի կառուցել  

ՄՄ/ԵԱՄ-ի և ԵՄ-ի հետ 

  
ՄՄ/ԵԱՄ ԵՄ 

ՌԴ Այլ ՌԴ Այլ 

ՀՀ-ն պետք է ձգտի լիարժեք ինտեգրացիայի 3 0 0 3 

ՀՀ-ն պետք է ձգտի խոր համագործակցության, 
սակայն ոչ լիարժեք ինտեգրացիայի 

6 5 6 5 

ՀՀ-ն պետք է համագործակցի միայն առանձին 
հարցերի շուրջ 

1 4 4 1 

ՀՀ-ն պետք է վարի կոմպլեմենտար 
քաղաքականություն 

0 1 0 1 

ՀՀ-ն պետք է խուսափի համագործակցությունից 0 0 0 0 

Ընդամենը 10 10 10 10 
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ցանկալի են համարում փորձագետները։ Նկատենք, որ տա-

րածաշրջանում ազդեցիկ պետություն դառնալու Հայաստանի 

հնարավորությունները փորձագետները մեծ մասամբ համարում 

են անհավանական՝ նույնիսկ ամենադրական տեսլականում։ 

ՀՀ ապագայի պատկերը ՄՄ/ԵԱՄ-ից հետո 

ՀՀ ապագային առնչվող հաջորդ հարցը վերաբերում էր կոնկ-

րետ ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդամակցության հեռանկարում ՀՀ ապա-

գայի գնահատականներին։ Այս խնդրում արդեն ակնհայտ է 

փորձագետների պատկերացումների տարբերակվածությունն 

ըստ հիմնական բնակության երկրի խմբերի։ Այսպես, ընդհա-

Աղյուսակ 10.14.  
ՀՀ ապագայի հնարավորությունները.  

ընդհանուր և ՌԴ փորձագետների գնահատականները  

  Շատ 
հավանական 

է 

Քիչ 
հավանական 

է 

Անհավա-
նական է 

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւր

 

Ռ
Դ

 

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւր

 

Ռ
Դ

 

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւր

 

Ռ
Դ

 

Հայաստանը կկարողանա դառնալ 
կայուն զարգացած պետություն 

16 9 4 1 0 0 

Հայաստանը կդառնա Սփյուռքի 
համար բնակության և ներդրում-
ներ կատարելու առումով գրավիչ 
երկիր 

15 8 5 2 0 0 

Հայաստանը կդառնա տարածա-
շրջանում ազդեցիկ պետություն 

6 3 9 5 5 2 

Հայաստանը կշարունակի մնալ 
այնպիսի սոցիալ – քաղաքական 
վիճակում, ինչպիսին հիմա է 

7 5 7 4 6 1 

Հայաստանը կկարողանա 
կարգավորել ԼՂ խնդիրը 
հայանպաստ կերպով 

11 7 7 3 2 0 
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նուր մեծամասնության գնահատականներով՝ ՄՄ/ԵԱՄ-ին ան-

դամակցությունից հետո քիչ կամ անհավանական են համար-

վում Հայաստանի կայուն զարգացած, Սփյուռքի համար բնա-

կության և ներդրումներ կատարելու առումով գրավիչ երկիր 

դառնալու և ԼՂՀ հարցը հայանպաստ կերպով կարգավորելու 

հնարավորությունները։ Այս դեպքում շատ ավելի նվազ են գնա-

հատվում տարածաշրջանում ազդեցիկ պետություն դառնալու 

շանսերը, և ճիշտ հակառակը՝ մեծ հավանականությամբ երկիրը 

կմնա միևնույն սոցիալ–քաղաքական իրադրության մեջ։ Մինչ-

դեռ ռուսաստանաբնակ փորձագետներից քչերն են կիսում 

նշված տեսլականը։ Նրանց ակնկալիքները ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդա-

մակցությունից հիմնականում շատ ավելի լավատեսական են։ 

ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդամակցությունից հետո սպասվող ապագա 

Հայաստանը, ըստ նրանց, ունի հնարավորություններ՝ դառնա-

լու կայուն զարգացած, Սփյուռքի համար բնակության և ներ-

դրումներ կատարելու առումով գրավիչ պետություն, շանսեր 

ունի հայանպաստ ձևով կարգավորելու ԼՂՀ հարցը, քիչ հավա-

նականությամբ, սակայն սպասվում են նաև սոցիալ–քաղաքա-

կան փոփոխություններ (տե՛ս Աղյուսակ 10.15). 
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Ցանկանում ենք նշել նաև, որ փորձագետները հաճախ 

իրենց թվային գնահատականներին տվել են ծավալուն մեկնա-

բանություններ՝ հստակեցնելու համար իրենց գնահատական-

ների հիմքերը։ Իրենց փաստարկներում արևմտյան Սփյուռքի 

փորձագետները հիմնականում հղում են կատարում քաղաքա-

կան միջազգային սուբյեկտների դրական և բացասական կողմե-

րի, առավելությունների և թերությունների, աշխարհաքաղաքա-

կան հարաբերություններում նախկին փորձի վրա: Մեր դիտար-

Աղյուսակ 10.15.  
ՀՀ-ն ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդամակցությունից հետո  

  Շատ 

հավա-

նական է 

Քիչ 

հավանա-

կան է 

Անհավա-

նական է 

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւր

 

Ռ
Դ

 

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւր

 

Ռ
Դ

 

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւր

 

Ռ
Դ

 

Հայաստանը ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդա-

մակցելով կկարողանա դառնալ 

կայուն զարգացած պետություն 

7 6 9 4 4 0 

Հայաստանը ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդա-

մակցելով կդառնա Սփյուռքի հա-

մար բնակության և ներդրումներ 

կատարելու առումով գրավիչ երկիր 

6 6 8 3 6 1 

Հայաստանը ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդա-

մակցելով կդառնա տարածաշրջա-

նում ազդեցիկ պետություն 

3 3 5 3 12 4 

Հայաստանը ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդա-

մակցելով կշարունակի մնալ այն-

պիսի սոցիալ-քաղաքական վիճա-

կում, ինչպիսին հիմա է 

11 3 9 7 0 0 

Հայաստանը ՄՄ/ԵԱՄ-ին անդա-

մակցելով կկարողանա կարգավորել 

ԼՂ խնդիրը հայանպաստ կերպով 

6 5 6 3 8 2 
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կումներով՝ ՌԴ փորձագետներն այս առումով հաճախ մնում են 

դրական ցանկությունների և ապագայի հանդեպ զուտ հավատի 

շրջանակներում։ Եթե վերջիններս, որպես կանոն, անվերապահ 

կիսում են Մաքսային միությունում և Եվրասիական միությու-

նում ինտեգրվելու պաշտոնական (հատկապես ՌԴ) օրակարգը 

և դրա անհրաժեշտությունը Հայաստանի համար, ապա մյուս 

փորձագետներն առավել բազմակողմանի են մոտենում խնդ-

րին՝ միաժամանակ գնահատելով տարածաշրջանում ու Հայաս-

տանում ՌԴ քաղաքական կշիռը և դրա հետ հաշվի նստելու 

պարտադիր պայմանը։ 
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ՀՀ աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումների շուրջ Սփյուռքի 

դիրքորոշումների մասին մեր դիտարկումներից  հետևում է,  որ 

սփյուռքյան ԶԼՄ-ում ՀՀ ինտեգրման գործընթացների մասին 

քննարկումները հիմնականում  հիմնվում էին հայաստանյան  

մեդիա-տարածքում հնչած կարծիքների և մեկնաբանություն-

ների վրա։  

Մաքսային, իսկ հետագայում՝ Եվրասիական տնտեսական 

միությանը միանալու որոշումը սփյուռքյան մեդիա-դիսկուր-

սում քննվել է ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական կողմե-

րով՝ ՀՀ ազգային շահերի, ՀՀ տնտեսական, էներգետիկ ոլորտ-

ների և անվտանգության հարցերի վրա ազդեցության տեսան-

կյուններից։ Միևնույն ժամանակ, հարկ է փաստել, որ Սփյուռքի 

ԶԼՄ-ում  Հայաստանի քաղաքական-տնտեսական զարգացում-

ներին նվիրված նյութերում բավական փոքր մաս են կազմում 

փորձագիտական վերլուծությունները։ Ներկայացված հոդված-

ներն ավելի հաճախ կրում են զուտ նկարագրողական, իսկ 

երբեմն էլ՝ ուղղակի հուզական բնույթ։   

Նկատենք, որ անկախ ինտեգրման քաղաքականությանը 

կողմ կամ դեմ լինելու հանգամանքից՝ «Մաքսային միությունը»՝ 

որպես իդեոլոգեմ, մեդիա-տեքստերում, որպես կանոն, կառուց-

վում է ոչ թե իբրև անդամների կամ հավասարազոր սուբյեկտ-
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ների միավորում հանդիսացող միության գաղափար, այլ 

ուղղակիորեն ասոցացվում է Ռուսաստանի հետ, ինչը բնորոշ է 

նաև հայաստանյան հանրությանը։ Մաքսային միությանը ՀՀ 

անդամակցությանը կողմ և դեմ արտահայտված խմբերի դիս-

կուրսն առավել հստակ դրսևորվել է մի քանի առանցքային թե-

մաների՝ ՀՀ և ԼՂՀ անվտանգության, Հայաստանի սոցիալ-

տնտեսական դրության/զարգացման (ներառյալ՝ էներգետիկ 

հարցերի), ՀՀ ինքնիշխանության կորստի մտահոգության շուրջ։ 

Ընդհանուր առմամբ, ՄՄ-ին անդամակցության որոշումը 

դիտարկվում է ոչ այնքան դրական հեռանկարների, որքան չան-

դամակցության դեպքում առաջ եկող բացասական հետևանքնե-

րի կասեցման տեսանկյունից։ Այս դրությունը հատկապես ակ-

նառու է ՀՀ և ԼՂՀ «անվտանգության» գաղափարականացված և 

արժեքայնացված հասկացության դեպքում։ Ընդհանուր առ-

մամբ, ՀՀ-ի կողմից ՄՄ/ԵՏՄ-ին ինտեգրման գործընթացից 

ակնկալվում է «ստատուս քվոյի» պահպանում և՛ անվտանգու-

թյան, և՛ տնտեսական–էներգետիկ ոլորտներում։ Հետևաբար, 

աշխարհաքաղաքական այսպիսի կուրսի որդեգրումը Հայաս-

տանի համար հաճախ դիտարկվում է իբրև «չարյաց փոքրա-

գույն» տարբերակ։ 

Ռուսաստանի մեդիա-կերպարը հիմնականում համապա-

տասխանում է «անխուսափելի դաշնակցին», որի հետ Հայաս-

տանի փոխհարաբերությունները խիստ ասիմետրիկ են և որն իր 

լծակները հեշտությամբ կբանեցնի՝ ցանկալի արդյունքի հաս-

նելու նպատակով։ Հատկանշական է, որ խաղի կանոնները և 

սուբյեկտների այսպիսի հարաբերակցությունը փոփոխության 
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ենթակա չեն համարվում։ Հետևաբար, Հայաստանի ռազմաքա-

ղաքական և տնտեսական ապագան դիտարկվում է՝ ելնելով 

ստեղծված դրությունից և ավելի շատ կապվում է ՌԴ-ի ու նրա 

կողմից ձեռնարկված նախագծերի հետ։ Իսկ ԵՄ-ի հետ գործըն-

կերությունը դիտարկվում է կամ ոչ իրատեսական-պատրանքա-

յին, կամ էլ զուտ մշակութային, քաղաքակրթական, իրավական, 

սոցիալական, արժեքային զարգացումների տիրույթներում։ 

Եթե ելնենք ոչ միայն մեր հետազոտած թեմայի շուրջ հոդ-

վածներից, այլև մեդիայի ընդհանուր լուսաբանումից, ապա կա-

րող ենք նշել, որ Սփյուռքի օրակարգը, ձևավորված լինելով Ցե-

ղասպանության հարցի շուրջ, ավանդական Սփյուռքի մեդիա-

յում շարունակում է արտացոլել հենց այս հիմնախնդիրը և հա-

րակից հարցերը: Հիմնականում Թուրքիայի հետ հարաբերու-

թյուններն են, որ տեղայնացվում են Հայաստան-Սփյուռք ապա-

գայի հեռանկարներում: Հետևաբար, գերակշռող վերլուծական 

անդրադարձները հենց այս՝ հայ-թուրքական հարաբերություն-

ների և հնարավոր զարգացումների թեմայով են: Արդյունքում՝ 

հայաստանյան այլ՝ ներքաղաքական խնդիրների կամ էլ այլ ար-

տաքին մարտահրավերների շուրջ Սփյուռքն առավելապես 

հեռվից դիտարկող է:  

Մյուս կողմից՝ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները 

կարծես մնում են Ցեղասպանության, կորսված հայրենիքի, հայ-

կական ավանդական մշակույթի, գենետիկ հիշողության «կա-

ղապար» դարձող շրջանակներում: Միմյանց դիտարկելու այս 

կառուցվածքները չեն նպաստում հարաբերություններն ար-

դիականացնելուն և  փոփոխությունները տեսնելուն, որ տեղի 
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են ունենում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքի տար-

բեր հատվածներում։ Ավելին՝ թույլ չեն տալիս ժամանակին շո-

շափել հասունացող ակտուալ հարցերը և ընդհանուր դիսկուր-

սիվ դաշտ կառուցել։ Գուցե հենց նույն խնդրի մասին է հուշում 

այն, որ հետազոտության ընթացքում ընդհանուր առմամբ հա-

ճախ առաջանում էր արխիվային նյութի հետ աշխատանքի 

զգացողություն։  

Այսպես, մոսկովյան «Ноев Ковчег»-ը, որը, թերևս, ամենա-

կայացած պարբերականն է Սփյուռքում,  կիրառում է մեդիա-լե-

զու, որն առատ է «ուժի» հանդեպ անվերապահ ակնածանքով, 

առասպելականացված հերոսացումներով և «պետք է»-ներով 

բանաձևումներով։ Իսկ ավանդական սփյուռքի մեդիայում, 

հատկապես մշակութային և համայնքային ուղղվածության 

լրատվամիջոցներում, հաճախ արխիվային նյութի տպավորու-

թյան ենք հանգում, քանի որ շատ են անցյալին ուղղված հղում-

ները։ Հաճախ ներկայի և անցյալի համատեքստերը տարբերակ-

ված չեն. պատմությունը չի ներկայացվում իր տեղի և ժամանա-

կի մեջ։ Արդյունքում՝ բազմաթիվ հարցերի շուրջ սփյուռքյան 

տեսակետներ (նաև Հայաստանի ապագայի հեռանկարները) 

հիմնավորվում են առասպելականացված պատկերացումներով 

և մնում են զուտ հուզականության տիրույթում: Թերևս, սա մի 

ընդհանուր՝ «առասպելական» մտածողության դրսևորում է, 

որին երբեմն ականատես ենք լինում նաև Հայաստանում։ Այս 

առումով ուսումնասիրված մեդիայում ամենից տարբերվողները 

«Asbarez»-ը, «Մասիս» շաբաթաթերթը  և «Ալիք»-ն են, որոնցում 

նորմ է «ռացիոնալ» քաղաքական լեզուն հատկապես ՀՀ 

ինտեգրման թեմայի առնչությամբ։  
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Ինչ վերաբերում է ՀՀ ինտեգրման քաղաքականության 

մասին մեր կողմից հարցված Սփյուռքի 20 փորձագետների 

կարծիքներին, ապա նրանց մեծ մասի համար ցանկալի է հա-

մարվում ՀՀ-ի կողմից խոր համագործակցությունը և ոչ թե 

լիարժեք անդամակցությունը և՛ ՄՄ/ԵԱՄ(ԵՏՄ)-ին, և՛ ԵՄ-ին։  

Հատկանշական է, որ փորձագիտական կարծիքներում ևս 

նկատելի է արտահայտված դիրքորոշումների և փորձագետնե-

րի բնակության երկրի միջև կապը։ Մասնավորապես, իրենց 

կարծիքներով առանձնանում էին ռուսաստանաբնակ/ՌԴ 

քաղաքացի հայ փորձագետները։ Ելնելով դրանից՝ որոշ հարցեր 

դիտարկվել են փորձագետների՝ բնակության երկրի հետ 

առնչության տեսանկյունից։ ՄՄ/ԵԱՄ(ԵՏՄ)-ին անդամակցու-

թյան հեռանկարի առումով՝ ՀՀ ապագայի գնահատականնե-

րում, օրինակ, ակնհայտ էր փորձագետների պատկերացումնե-

րի տարբերակվածությունն ըստ հիմնական բնակության երկրի 

խմբերի։ Այսպես, ընդհանուր մեծամասնության գնահատական-

ներով ՄՄ/ԵԱՄ(ԵՏՄ)-ին անդամակցությունից հետո քիչ կամ 

անհավանական են համարվում Հայաստանի կայուն զարգա-

ցած, Սփյուռքի բնակության և ներդրումների համար գրավիչ 

երկիր դառնալու և ԼՂՀ հարցը հայանպաստ կերպով կարգավո-

րելու հնարավորությունները։ Այս դեպքում շատ ավելի նվազ են 

գնահատվում տարածաշրջանում ազդեցիկ պետություն դառ-

նալու շանսերը, և ճիշտ հակառակը՝ մեծ հավանականությամբ 

երկիրը կմնա միևնույն սոցիալ–քաղաքական իրադրության մեջ։ 

Մինչդեռ ռուսաստանաբնակ փորձագետներից քչերն են կիսում 

նշված տեսլականը։ Նրանց ակնկալիքները ՄՄ/ԵԱՄ(ԵՏՄ)-ին 
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անդամակցությունից հիմնականում շատ ավելի լավատեսա-

կան են։ ՄՄ/ԵԱՄ(ԵՏՄ)-ին անդամակցությունից հետո սպաս-

վող ապագա Հայաստանը, ըստ նրանց, ունի կայուն զարգացած, 

Սփյուռքի բնակության և ներդրումների համար գրավիչ պետու-

թյուն դառնալու հնարավորություններ, շանսեր ունի հայա-

նպաստ ձևով կարգավորելու ԼՂՀ հարցը, քիչ հավանականու-

թյամբ, սակայն սպասվում են նաև սոցիալ–քաղաքական փոփո-

խություններ։  

ՀՀ ինտեգրման գործընթացների շուրջ Արևմուտքում գոր-

ծող Սփյուռքի հանրային գործիչների և փորձագետների հավա-

սարակշռված մոտեցումների մասին են վկայում ոչ միայն մեր 

հետազոտության տվյալները, այլև նրանց  հանրային հրապա-

րակումները։  Ինչպես, օրինակ, 2014թ. հոկտեմբերի 10-ին 

Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագ-

րի ստորագրումից հետո www.TheCaliforniaCourier.com-ի 

խմբագիր Հարութ Սասունյանի հոդվածը1։  Այստեղ նա ՌԴ-ի 

հետ ՀՀ հարաբերությունները դիտարկում է եղած «աշխարհա-

ռազմավարական և տնտեսական շահերի» ու «իրողություննե-

րի» համատեքստում՝ նշելով, որ առկա են «ԵՏՄ-ին Հայաստանի 

միանալու անհերքելի պատճառներ» և ավելացնելով. «սակայն 

ոչ ոք չպետք է եզրակացնի, որ Երևանը պետք է մնա բացա-

ռապես Ռուսաստանի տնտեսական գոտում»: Միաժամանակ, 

Արևմուտքին կոչ է անում հարկային արտոնություններով և այլ 

խթաններով աջակցել ՀՀ-ին՝ նվազեցնելու իր կախվածությունը 

Ռուսաստանից. «...ավելի լավ կլինի, եթե արևմտյան երկրները 

«մտրակի» փոխարեն «քաղցրահաց» օգտագործեն` ուղղորդելով 

1 Հոդվածը թարգմանաբար տե՛ս http://www.azatutyun.am/content/blog/26638208.html 
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Հայաստանին ավելի հավասարակշռված հարաբերությունների 

Արևելքի և Արևմուտքի միջև»։ 

Ընդհանրացնելով նշենք. ՄՄ/ԵՏՄ-ին անդամակցելու 

վերաբերյալ կատարված Սփյուռքի ԶԼՄ մի հատվածի ուսում-

նասիրությունից և առանձին  փորձագետների/համայնքային 

գործիչների  հարցումներից ստացված արդյունքներից հետևում 

է, որ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման  տեսանկ-

յունից սփյուռքյան սպասելիքները մեծ չեն։ Սակայն ընդհանուր 

առմամբ  համարվում է, որ անդամակցությունը կբարձրացնի ՀՀ 

անվտանգությունը, ինչը, սակայն, չի ենթադրում էական դրա-

կան տեղաշարժ ԼՂՀ հակամարտության լուծման  խնդրում։ 
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РЕЗЮМЕ:  
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
 
 

Из наших наблюдений над отношением Диаспоры к геополити-

ческой ориентации РА следует, что в СМИ Диаспоры обсужде-

ния относительно интеграционных процессов РА в основном 

опираются на мнения и комментарии, озвученные в медиа-

пространстве РА.  

Решение о вступлении в Таможенный, а затем и Евразий-

ский экономический союз в медиа-дискурсе Диаспоры обсужда-

лось как с позитивной, так и с негативной стороны – с точки зре-

ния национальных интересов, влияния на экономическую, энер-

гетическую отрасли и сферу безопасности РА. В то же время отме-

тим, что среди материалов о политико-экономических процессах в 

РА в СМИ Диаспоры собственно экспертных аналитических ста-

тей немного. Представленные статьи чаще всего носят опи-

сательный, а порой – исключительно эмоциональный характер. 

Заметим, что, независимо от поддержки или неприятия по-

литики интеграции, «Таможенный союз» как идеологема в медиа

-текстах, как правило, выстраивается не как идея о государствах, 

входящих или собирающихся вступить в эту организацию, но на-

прямую ассоциируется с Россией, что характерно и для общест-

венности РА. Дискурс групп, выступающих за или против член-

ства РА в Таможенном союзе, наиболее четко проявился вокруг 
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нескольких ключевых тем: безопасность РА и НКР, социально-

экономическое положение/развитие РА (в том числе вопросы 

энергетики), озабоченность утратой суверенности РА.  

В целом, решение о вступлении в ТС рассматривается не 

столько с точки зрения позитивных перспектив, сколько в плане 

предотвращения тех негативных последствий, которые вызовет 

невступление в Таможенный союз. Это особенно бросается в гла-

за в идеологизированном и сверхважном вопросе безопасности 

РА и НКР. В общем, от процесса интеграции РА в ТС/ЕврАзЭС  

ожидают сохранения «статус-кво» и в сфере безопасности, и в 

экономическо-энергетической отрасли.  Таким образом, приня-

тие этого геополитического курса зачастую воспринимается как 

«наименьшее из зол». 

Медиа-имидж России в основном соответствует образу «не-

избежного союзника», взаимоотношения Армении с которым рез-

ко асимметричны и который с легкостью может использовать 

свои рычаги влияния для достижения нужной цели. Знамена-

тельно, что подобные правила игры и взаимоотношения субъек-

тов воспринимаются как не подлежащие изменениям. Следова-

тельно, военно-политическое и экономическое будущее Арме-

нии рассматривается,  исходя из создавшегося положения и в 

большей степени связывается с РФ и созданными ею проектами. 

А партнерство с ЕС рассматривается или как нереально-иллюзор-

ное или исключительно в сфере культурных, цивилизационных, 

правовых, социальных, ценностных процессов. 
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Если исходить не только из статей об исследованной нами 

теме, но и общего освещения в медиа, то можно отметить, что 

актуальная для Диаспоры повестка сформировалась прежде всего 

вокруг проблемы Геноцида армян, и медиа в традиционной Ди-

аспоре продолжают реагировать именно на эту проблему и со-

путствующие вопросы. В основном в перспективном представле-

нии будущего Армения-Диаспора рассматриваются взаимоотно-

шения с Турцией. Следовательно, превалирующее большинство 

СМИ затрагивает именно темы армяно-турецких взаимоотноше-

ний и возможных развитий в этой сфере. В результате, Диаспора 

выступает в роли стороннего наблюдателя по другим вопросам – 

будь то внутренние проблемы РА или  внешние вызовы. 

С другой стороны, взаимоотношения Армения-Диаспора, 

кажется, остаются в рамках «стереотипизирующихся» вопросов 

утраченной родины, традиционной армянской культуры, гене-

тической памяти. Эти застывшие структуры взаимовосприятия 

не способствуют модернизации отношений и выявлению измене-

ний, которые происходят как в Армении, так и в разных сегмен-

тах Диаспоры. Более того, они не позволяют вовремя затронуть 

назревающие актуальные вопросы и построить общее дискурсив-

ное поле. Возможно, об этой же проблеме свидетельствует то, что 

в ходе исследования часто возникало ощущение работы с архив-

ными материалами. 

Так, московский «Ноев Ковчег», являющийся, пожалуй, 

наиболее состоявшимся периодическим изданием в Диаспоре, 

использует медиа-язык, изобилующий безоговорочным прекло-
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нением перед «силой», мифологизированной героизацией и мо-

дальными формулировками. А в СМИ традиционной Диаспоры, 

особенно в изданиях культурной и общинной направленности, 

мы часто сталкиваемся с материалами, оставляющими впечатле-

ние архивных, так как там слишком много отсылок к прошлому. 

Зачастую контексты прошлого и настоящего не разграничивают-

ся: история не представляется в своем времени и на своем месте. 

В результате, восприятие многих вопросов (в том числе перспек-

тив будущего Армении) в Диаспоре основывается на мифологи-

зированных представлениях и замыкается на эмоциональной 

сфере. Пожалуй, это проявление общего «мифологического» 

мышления, с которым мы сталкиваемся и в Армении. В этом пла-

не среди исследованных медиа наиболее отличаются «Asbarez», 

«Masis Weekly»  и «Ալիք», нормой в которых является 

«рациональный» политический язык, особенно в вопросах, ка-

сающихся интеграции РА. 

Что касается мнения 20 опрошенных нами экспертов Диас-

поры относительно интеграционной политики РА, то большин-

ство из них считают желательным для РА тесное сотрудничество, 

а не полноценное членство и в ТМ/ЕврАзЭС, и в ЕС. 

Примечательно, что в экспертных мнениях также заметна 

связь между высказанной позицией и страной проживания кон-

кретного эксперта. В частности, своим подходом выделяются ар-

мянские эксперты, живущие в РФ или являющиеся российскими 

гражданами. Исходя из этого, некоторые вопросы рассматрива-

лись с учетом страны проживания экспертов. Например, при 
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оценке будущего РА в плане перспективы вступления в ТС/

ЕврАзЭС (ЕЭС) была очевидна разница в представлениях экс-

пертных групп в зависимости от стран постоянного проживания. 

Так, согласно общей оценке большинства экспертов, после вступ-

ления в ТС/ЕврАзЭС (ЕЭС) мало- или невероятно, что Армения 

станет стабильно развитой, привлекательной для Диаспоры в 

плане переезда и инвестиций, а вопрос НКР будет  срочно урегу-

лирован. В этом случае гораздо скромнее оцениваются шансы 

стать влиятельным региональным государством и, наоборот, счи-

тается гораздо более вероятным, что страна останется в той же 

социально-политической ситуации. Между тем лишь немногие 

из проживающих в России экспертов разделяют этот подход. В 

основном их ожидания от членства в ТС/ЕврАзЭС (ЕЭС) значи-

тельно оптимистичнее. По их мнению, после вступления Арме-

нии в ТС/ЕврАзЭС (ЕЭС) ее ждет возможность стабильно разви-

ваться, стать привлекательной для Диаспоры в плане переезда и 

инвестиций, шанс быстро урегулировать Карабахский конфликт, 

с меньшей вероятностью, но все же прогнозируются и социально

-политические изменения к лучшему. 

О взвешенных подходах действующих на Западе общест-

венных деятелей и экспертов Диаспоры к интеграционным про-

цессам РА свидетельствуют не только данные наших исследова-

ний, но и их публикации. К примеру, статья редактора 

www.TheCaliforniaCourier.com Арута Сасуняна от 10 октября 

2014г. после подписания договора о присоединении к Евразий-

скому экономическому союзу1. В ней он рассматривает взаимоот-

1 Статью на армянском см. http://www.azatutyun.am/content/blog/26638208.html.  
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ношения РА-РФ в контексте существующих «геостратегических и 

экономических интересов» и «реалий», отмечая, что существуют 

«неопровержимые причины для присоединения РА к ЕврАзЭС», 

и добавляя, что «тем не менее никто не должен из этого делать 

вывод, что Ереван должен оставаться исключительно в экономи-

ческой зоне России». Одновременно он призывает Запад за счет 

налоговых льгот и других стимулов помочь РА, уменьшая ее за-

висимость от РФ: «...будет лучше, если западные страны будут 

использовать пряник вместо кнута, направляя Армению в сторо-

ну более сбалансированных отношений с Западом и Востоком».  

Обобщая, отметим: результаты, полученные в ходе иссле-

дования сегмента СМИ и опроса отдельных экспертов/деятелей 

общин Диаспоры относительно членства РА в ТС/ЕврАзЭС, сви-

детельствуют, что у Диаспоры нет особых ожиданий в плане 

улучшения социально-экономического положения РА. Однако в 

целом считается, что членство повысит уровень безопасности 

РА, что, однако, не означает существенных подвижен в урегули-

ровании Карабахского конфликта. 
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SUMMARY:  
MAIN CONCLUSIONS  

 
 
 

The review of Diaspora’s standpoints on Republic of Armenia’s geo-

political orientations shows that the discussions in the Diaspora me-

dia on integration processes of the Republic of Armenia (RoA) are 

mostly based on opinions and comments found in the media-space of 

Armenia.    

The decision to join the Customs Union and later also the Eura-

sian Union has been discussed in Diaspora media-discourse both in 

positive and negative lights, in terms of RoA national interests, im-

pacts on economy, energy and security issues. At the same time it has 

to be noted that among the materials of Diaspora media dedicated to 

political/economic developments in Armenia there are very few ex-

pert analyses. The circulating materials are more descriptive in na-

ture, and sometimes are simply emotional.   

Interestingly, regardless of the pro or con stance on the policy 

of dependent integration, the Customs Union as an ideologeme is 

usually perceived in the media-texts not as an idea of a union be-

tween members or equal entities, but rather is directly associated 

with Russia, which is also typical for the Armenian public. The dis-

course of groups expressing themselves for and against RoA member-

ship in Customs Union is most clearly manifested in several key top-

ics, such as security of the RoA and NKR, socioeconomic situation 
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and development (including energy problems) in Armenia, and con-

cerns over the RoA sovereignty loss. 

By and large, the membership in the Customs Union is viewed 

not so much in perspective of its positive effects, but in the context of 

averting the negative ramifications in case of non-membership. This 

is especially evident in the ideologized and value-ascribed notion of 

“security” for the RoA and NKR. Generally, the process of Armenia’s 

integration in CU/EAU is expected to maintain the “status quo” both 

in the areas of security and economy/energy.  Consequently, adop-

tion of this geopolitical course by Armenia is often viewed as the 

“least of all evils”. 

The media-image of Russia is mostly that of an “inevitable 

ally”, the relations with which are highly asymmetric and which may 

easily wield leverages to achieve desirable effects. Hence, the mili-

tary, political and economic future of Armenia is contemplated in the 

context of this situation and is viewed in relation to Russia and its 

projects. The membership in EU is looked upon as something unreal-

istic/illusional, or is considered only in the domains of cultural, civili-

zational, legal, social, and values developments.  

If one reviews not only articles related to the researched topic, 

but also the media coverage, then it can be noted that the traditional 

agenda of the Diaspora formed around the matter of the Armenian 

Genocide, continues to reflect this main issue and those associated to 

it. It is mainly the relations with Turkey that get local in the Arme-

nia-Diaspora future prospects. Hence, the Armenian-Turkey rela-

tions and their possible developments are a dominating topic in ana-
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lytical publications. As a result, as far as the internal political prob-

lems and/or external challenges of Armenia are concerned, Diaspora 

is mostly a distant observer. 

On the other hand, the Armenia-Diaspora relations appear to 

remain in “stereotypical” frames of the Genocide, lost homeland, tra-

ditional Armenian culture and genetic memory. Such models of 

viewing each other in no way help modernizing the relations and 

noticing the changes that occur in Armenia and various segments of 

Diaspora. Moreover, they prevent timely assessment of pending ur-

gent problems, and building a common discourse arena. Perhaps, this 

is the reason why during a research often a general feeling appears 

that one is dealing with archives. 

For instance, the «Ноев Ковчег», which is probably one of the 

most established periodicals in Diaspora, often uses media language 

that abounds with unequivocal veneration of “force”, mythologized 

glorifications, and “must be done” formulations. The traditional Dias-

pora media, especially the cultural and community oriented mass 

media, often leave an impression of archived material, because there 

are numerous references to the past. The contexts of the past and 

present are often hardly differentiated: the history is not presented 

with a due regard to its place and time. Consequently, viewpoints on 

many issues in Diaspora (including future prospects of Armenia) are 

substantiated by mythologized perceptions and remain in the purely 

emotional domain. Perhaps, this is a manifestation of a common 

“mythological” thinking, which can be observed in Armenia, too. In 

this respect, among the researched media «Asbarez», «Masis Weekly» 
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and «Ալիք» differ significantly from others, where the “rational” po-

litical language is a norm, especially with regards to the issue of the 

RoA integration.  

As for the survey of 20 Diaspora experts regarding the opinions 

on the RoA integration policies, most of them found it desirable to 

have deep cooperation with both CU/EAU and EU, but not full mem-

bership in either.     

Characteristically, in the expert opinions an evident relation 

can also be traced between the expressed viewpoints and experts’ 

country of residence. In particular, the opinions of ethnic Armenian 

experts that are Russian residents or nationals are differentiated from 

others. Given this circumstance, some questions were viewed from 

the perspective of the experts’ country of residence. CU/EAU mem-

bership prospects for Armenia’s future were one thing for which the 

experts’ perceptions were clearly different depending on the groups 

of the permanent residence countries.  For instance, the overwhelm-

ing general majority considered that after joining the CU/EAU 

(EEU), the chances for sustainable development of the country, its 

attractiveness for Diaspora as a place to live and invest, and peaceful 

resolution of the Karabakh problem would be less likely or unlikely. 

Similarly, Armenia’s chances of becoming an influential country in 

the region were seen as less likely in such case, while the chances of 

the country to remain in the same sociopolitical condition were as-

sessed to be high. However, very few of the experts living in Russia 

shared this opinion. They have been mostly a lot more optimistic 

about the expectations from Armenia’s membership in CU/EAU 
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(EEU). They anticipated that after joining the CU/EAU(EEU) the fu-

ture Armenia will have high chances of becoming a sustainably de-

veloping country attractive for Diaspora to move to and invest in, 

better chances to resolve the Karabakh problem favorably for Arme-

nians, as well as although somewhat smaller, but still a likelihood for 

sociopolitical changes to come.   

The balanced approaches of Armenian Diaspora’s public figures 

and experts in the West regarding RoA integration processes are evi-

denced not only by our research, but also by their publications. For 

example, after the agreement to join the Eurasian Economic Union 

was signed on October 10, 2014, Harut Sassounian, Publisher, The 

California Courier (www.TheCaliforniaCourier.com) published an 

article1, where he viewed the RoA-RF relations in the context of 

“geostrategic and economic interests” and “realities”. He noted that 

there are some “compelling reasons for Armenia's decision to join 

EEU”, at the same time adding that “no one should conclude that 

Yerevan has to remain exclusively in the Russian economic zone.” 

He also calls on the West to help reduce Armenia’s dependence on 

Russia by applying tax privileges and other incentives: “Western 

countries would be better served to use carrots rather than sticks to 

help steer Armenia toward a more balanced relationship between 

East and West.”   

1 The article can be found at http://asbarez.com/127820/the-west-must-offer-armenia-

incentives-rather-than-decry-its-ties-with-russia/  
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In summary, the results of the research of a segment in Dias-

pora media and a survey of some experts/community leaders show 

that the expectations of Diaspora for improvement of socioeconomic 

situation in Armenia are not high with regards to Armenia’s mem-

bership in CU/EAU(EEU). On the other hand, generally it is consid-

ered that this membership will help increase the security of the RoA, 

which however, does not imply any significant positive effect in re-

solving the problem of Karabakh conflict. 
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